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KRISLAI
Ką veikia gen. Clay?
Politiką nustatinėja.
Filipinuose bloga.
Koks bešališkumas!

Rašo J. Gasiūnas

Generolas Lucius Clay ir 
vėl vaidina tarptautinėje poli
tikoje svarbų vaidmenį.

Clay yra artimas preziden
to Eisenhowerio patarėjas vi
suose svarbiuose valstybės rei
kaluose.

# Dabartinis Eisenhowerio 
©kabinetas, didelėje daugumo

je susidedąs iš korporacijų tū
zų, taipgi buvęs gen. Clay pa
tarimu sudarytas.

—o—
Atsimename gen.* Clay e- 

sant Vokietijoje Jungtinių 
Valstijų gubernatoriumi.

Atsimename taipgi, kai jam 
ten begubernatoriau jant hitle
rininkai, kaip žiurkės, pradėjo 
lysti iš kalėjimų tiesiai į val
diškas vietas.

Ačiū Clay pasidarbavimui, 
šiandien Vakarų Vokietijoje 
hitl erininkai užima svarbias 
valdiškas vietas, turi savo 
tvirtas organizacijas ir ruošia
si ..naujam fašistiniam pučui.

—O—
*s.

Grįžęs Amerikon, Clay bu
vo apdovanotas — jis buvo 

a skirtas Morgano trusto di- 
^įf-ektoriumi.

Ęūdamas tokioje
vietoje, jis palaiko glaudžius 
ryšius su Vokietijos trustų 
galvomis.

Dabar gen. Lucius Clay su- 
‘ teikia .patarimus ir Eisenhow
erio valdžiai, nustatinėja val
džios gaires.

—O—

Per pirmą 1952 m. pusme
tį Amerika pasiuntė Indo-Ki- 
Tiijoje francūzams 80,000 kul- 
kasvaidžių, 100 milijoną'amu- 
nicijos rinkių, 1,200 kanuolių, 
8,000 motorinių vežimų, 750 

' tankų, 300 lėktuvų ir 240 ka
rinių laivukų.

Nepaisant to, francūzai su 
- savo talkinjnkais gavo tokių 

didelių ten smūgių, ,kad da- 
/ bartinė Francūzijos valdžia 

ieško būdų, kaip greičiau ten 
karą b^igt..

Francūzijos politikai pripa
žįsta, jog Indo-Kinijos liaudis 
nenugalima, o šis karas trau- 
kia Francūziją i bankrūto be- 
W:nę. > .

TEISMAS PATVIRTINA 
NEGRŲ IŠSKYRIMĄ 
WASHINGTONE
O Eisenhoweris sakė, Amerika 
laiko visas tautas lygiomis...

Washington. — Jungti
nių Valstijų apeliacijų teis
mas 5 balsais prieš 4 nu
sprendė, kad baltųjų val
gyklos Washingtone turi 
“teisę” atsisakyt patarnau
ti negrams. Šiuo sprendimu 
teismas užmušė 1872-1873 
metų įstatymus, kurie užgi
na valgykloms išskirti neg
rus nuo baltųjų.

Bandoma deportuot du 
kaltinamus komunistus
. New York. — Federalės 
valdžios prokuroras Myles 
J. Lane reikalauja atimt 
amerikinę pilietybę iš dvie
jų vadovaujančių komunis
tų ir deportuot juos iš Jun
gtiniu Valstijų. Sako, kad 
jie klastingai išgavę šios 
šalies pilietybės popierius,

. i slėpdami, jog tuo laiku, pri- 
aU . Ojr . Vlnnc’Z Ifnmiinichi Dcivtiiaiklausė Komunistų Partijai.

Tiedu komunistai yra Je- 
remv Jerome, ateivis iš 
Lenkijos, dar buvusios po 
carine1 Rusijos valdžia, ir 
Louis Weins.tock, ateivis iš 
Rumunijos.

Federalė džiūrė trečia
dienį šią savaitę surado 
Weinstocka in Jerome kal
tais sykiu su 11 kitų komu
nistų už “sąmokslą skelbti, 
kad varu reikėsią- nuversti 
Amerikos valdžią.”

ŽUVO 18 IRANO 
MAINIERIU

Teheran, Iran. — Įgriu
vo Irano angliakasykla 
paliai Kaspijos jūrą. Žuvo 
18 mainierių.

Pi-

Sveikinam laisviems'PREZ. EISENHOWERIS
suvažiavimą!

Tokį sprendimų geismas 
padarė ketvirtadienį, . tik
tai už dviejų' dienų po to, 
kai prezidentas Eis.euhowe- 
ris pareiškė savo įkurtu
vių kalboje:

“Mes atmetame bet kurį 
pasalingą teigimą,' būk ta 
ar kita rase, viena ar kita 
tauta yrą bet kuo žemesnė 
už kita tauta.”

Nusmerktas sušaudyt 
Egipto pulkininkas

r

Kairo, Egiptas. — Kari
nis teismas nusmerkė su
šaudyt pulkininką Mohaj 
mmedą El Daman $Hourį, 
nes jisai kurstęs armiją su
kilti prieš premjero gen. 
Naguibo valdžią.
Grūmoja komunistams

Pulkininkas Nasser, arti
masis premjero Naguibo 
bičiulis, pasakojo, kad E- 
giptui gręsla komunizmo 
pavojus; todėl žadėjo griež
tai apsidirbti su komunis
tais.

Dulks reikalauja veiklios 
ištikimybės iš antraeilių 
—trečiaeilių valdininku

Mutuial Security Agency ra
portuoja iš Filipinų, jog “arti 
pusk kaimų gyventojų. .. šian
dien yra prastesnėje padėtyj, 
negu buvo 10 metų atgal,’’ 
kai ten siautė japonai impe
rialistai.

Valstiečiai nebepaneša di
džiųjų žemvaldžių jungo. To
dėl jie visokiais galimais bū
dais remia liaudies armiją, 

. kuri veda partizaniškas kovas 
už Filipinų išlaisvinimą.

Popiežius taip pat 
serga influenza

Roma. — Popiežius
jus. XII nuolat guli lovoj, 
sirgdamas influenza. Bet 
jo daktarai sako, “švento
jo tėvo” influenza yra leng
vosios rūšies. / *

—o—
Paryžius. — Vien Fran- 

cijoj 15 milijonų žmonių 
serga influenza.

-i-O—
Chicago. — Keliose vL 

durvakarinėse Amerikos 
valstijose influenza serga 
šim.tai tūkstančių žmonių.

Washington. —John Fos
ter Dulles, valstybės, sekre
torius, išsiuntinėjo 16,500 
laiškų savo pavaldiniams 
Jungtinėse Valstijose ir už- 
sienyj, reikalaudamas iš 
jų “tikros, veiklios ištiki
mybės” prezidentui Eis.en- 
howeriui ir šalies Kongre
sui.

Kartu Dulles reikalauja, 
kad įie antros-trečios rū
šies valdininkai duotų tei
singus raportus, niekam 
nepataikaudami.. ‘ Sako, jų 
ištikimybė ir disciplina ga
lėtų padėti laimėt šaltąjį 
karą ir išvengt karštojo 
karo.

Už anglų dovanų nužudytas 
Malajos patrijotų vadas

Dienraščio Laisvės personalas sveikina 39-tąjį metinį 
Laisves bendroves akcininkų-šėrininkų suvažiavimą, į- 
vvksiantį rytoj, sausio 25 dieną, Lietuvių Kultūriniame 
Centre, Richmond Hill, N. Y.

Mes linkime, kad - suvažiavusieji laisviečiai atliktų 
daug ir naudingų darbų dienraščiui tvirtinti ir bendrai 
apšvietai ir kultūrai tarp Amerikos lietuvių skleisti.

šia pačia proga kviečiame visus laisviečims ir jų prie- 
telius bei draugus dalyvauti metiniame bankete, kurs 
įvyks tuojau po suvažiavimo — 6 valandą vakare di
džiojoj Liberty Auditorijoje.

Tegyvuoja Laisvės dalininkai ir visi laisviečiai!
Tegyvuoja mūsų laikraštis Laisvė!

GAUS WILSONĄ KAIP 
GYNYBOS SEKRETORIŲ
Nes Wilson jau sutinka parduot 
savo General Motors serus

Užsienio atsiliepimai apie 
prez. Eisenhowerio kalbą

Peking. — Kinijos radi
jas sakė:

—Prezidento Eisenhowe
rio įkurtuvių kalba 
“šlykšti veidmainystė.”

—o—
Bonn, Vokietija. — Va

karinės Vokietijos valdi
ninkai' suprato, kad Eisen
howeris piniginiai „ ir kari
niai rems juos prieš Sovie
tų Sąjungą.'

—o—
Ispanijos fašistai džiaugiasi’
Madrid, Ispanija.—Ispani

jos Franko fašistų valdžios 
nariai ir laikraščiai .vadino 
Eisenhowerio kalbą “kilnia 
ir labai svarbia.” Ypač, gy
rė Eisenhowerio pasižadė
jimą, kad Amerika neban
dys užkarti • politines savo 
įstaigas kitoms tautoms, 
kurias jinai rems.

Ispanija gaus šimtus mi
lijonų dolerių piniginės ir 
ginklinės paramos, už ku
ria duos amerikonams' ke
lias karines lėktuvų ir lai
vyno stovyklas.

yra

Anglai mato tokią pat poli
tiką, kaip ir Trumano

London. — Anglijos val
dininkai ir spauda šiltai 
atsiliepė į prez. Eisenhowe
rio kalbą. Visi -pastebėjo, 
kad jis tęs. panašią užsie
ninę politiką, kaip ir Tru- 
manas. Todėl Anglija gali 
tikėtis ir tolesnės paramos 
iš -Amerikos.
• —o—
Japonai susirūpinę
Tokio, Japonija.—Japoni

jos socialistai ir progresy
viai mato iš Eisenhowerio 
kalbos., kad jis darys spau
dimą Japonijai plačiau pri
sidėti prie karinės talkos 
prieš kęmunizmą. Eisenho
werio kalba todėl- kelia ne
ramumą ir plačiojoj japonų 
publikoj, kaip teigia New 
Yorko Times, korespondęn-

—0—
Paryžius. — Franci jos 

spauda neranda tikro skir
tumo tarp Eisenhowerio ir 
Trumano užsieninės politi
kos.

Sovietų Sąjungos gamyba 
1952 m. viršijo pianą

Washington. — Charles 
E. Wilson, iki šiol buvęs 
General Motors automobi
lių korporacijos pirminin
kas, pagaliau, sutiko par
duoti savo General Motors 
šėrus-akcijas. Todėl prezi
dentas Eisenhoweris oficia
liai pasiūlė Senatui užgirti 
Wil$oną kaip gynybos sek 
retorių, tai yra, karo mi-

-

Prancūzai nusmerkė 
du nacius mirti

nistrą, ir suprantama, Wil- 
sonas jau bus užgirtas.
’ Senato komisija kariniais 
reikalais iki šiol drovėjosi 
užgirti Wilsoną, kol jis tu
ri daugiau kaip pustrečio 
milijono dolerių vertės toš 
korporacijos Šerų, nes ta
tai susidūrė su įstatymu. L 

General Motors atlieka 
valdžiai daugiau karinių 
darbų, negu bet kuri kita 
korporacija. Dabar jinai, 
turi valdinius kontraktusA, 
užsakymus už 5 bilijonus 
dolerių — statyti tankus, ‘ 
šarvuotus autęmobilius bei 
kitus karinius įrengimus. 
Laukia ir naujų valdžios, 
užsakymų už 'bilijonus do
lerių. Tad gynybos "sekre
torius turėtų daryti tuos 
kontraktus su General Mo
tors korporacija, p jos se
rai neštų Wilsonui pelnus.

Bet įstatymas baustinai 
užgina valdininkui daryti 

| kontraktus su įstaiga, ku-

Metz, Francija. — Kari- 
mjs prancūzų teismas nu
smerkė mirti buvusi naciu 
kapitoną Ari Bucką, Schir- 
meck koncentracijos sto
vyklos viršininką, ir jo pa
dėjėją Karlą Nussbergerį. 
Teismas surado, jog pagal 
jų įsakymus belaisviai toje 
stovykloje buvo ’ baisiai 
kankinami ir žudomi.
/ Kiti keturi stovyklos j rios pelnai jam plauktų, 
pareigūnai tapo nuteisti Į Taigi Wilsonas, pasiža- ■» «  • • «i • z-v zs • "1 “ t i . j B ••kalėjiman nuo 5 iki 20 me-! dėdamas parduoti General
tų.

Vakarų Vokietijos seimas 
atmeta skundą prieš 
komunistus atstovus

Bonn, Vokietija. — 
karų Vokietijos seimas 
balsais prieš 144 
valdžios 
traukti teisman 
nistus seimo 
“šmeižikus

145 
atmetė 

reikalavimą pa- 
9. komu- 

narius kaip 
ir išdavystės

/

• Kiek laiko atgal Federalė 
valdžia buvo patraukusi teis
man Dillon, Reed and Co. ir 

. kaltino ją anti-trustinio įstaty
mo peržengime.

Tos tarptautinės investmen
ts bankinės įstaigos preziden
tas C. Douglas Dillon buvo 
pasiruošęs teismui.

Dabargi minimas teismas 
'yity likviduotas, o anti-trusti- 

nib įstatymo paneigtas vyk
sta Francūzijon, kaip prez. 
Eisenhowerio paskirtas Ame
rikos ambasadorius.

šiomis dienomis Kalifornijo
je buvo suimta Vokietijoje gi
musi panelė Irene Albert, ku
ri karo metu agentavo Hitle
riui. Ji kaltinama neteisingu 
liudijimu bandant įsipilie- 
tinti.

Bet kokia buvo nuostaba, 
kuomet teismas paskyrė jai 
tik $5,000 kaucijos, o kO- 
munista'ms skiria po $100,000 
kaucijos v

Kiekvienas gali suprasti, 
kaip yra bešališkas teismas.

Singapore, Malaja. — 
Anglų žvalgai nušovė Ran
ga Fengą, jauną Malajos 
patrijotų vadą kovoje-prieš 
Angliją.

Anglų valdžia skyrė $2,- 
600 dovanų už jo suėmimą, 
bet apdovanos ir tuos, 
rie jį nužudė.

Maskva. — čionaitinis 
radijas paskelbė, jog 1952 
metais sekamųjų pramonių 
gamyba tokiais procentais 
viršijo 1951 metus:

Geležies 10 procentų, špi- 
žo (keto) 14 proc., plieno 
10 proc., anglies 7 proc., 
naftos 12 proc., gazolino 
26 proc., geležinkelio bėgių 
53 proc. ir elektros inžinų 
gamyba — 30 procentų.

Pernai taip pat pagamin
ta 4 procentais, daugiau 
mašinų namam statyti ir

vieškeliam tiesti, 7 procen
tais daugiau padaryta įren
gimų judamiesiems paveik
slams ir 4 procentais, dau-. 
giau išleista knygų, negu 
1251 metais.

Kai kurios pramonės ne
pasiekė planuojamų gamy
bos kiekių, kaip kad žuvi
ninkystė įr žemės ūkio ma
šinos.

Bet visų, pramonių našu
mą sudėjus krūvon, tai 
bendrasis gamybos kiekis 
vienu procėnttf viršijo pla
nus.

ku- Sena naciy bomba 
užmušė 11 žmonių

ŽYDŲ AGENTŪROS 
PRIŽADAS
New York. — Žydų Agen

tūra dėl Palestinos ketino 
savo lėšomis perkraustyti į 
Izraelį visus žydus, kurie 
ištrūks iš už “geležinės už
dangos,” vadinasi, iš So
vietų Sąjungos ir iš kaimy
niškų jai šalių.

Berlin. — Sprogo atkas-7 
ta, nuo karo užsilikusi, na
cių bomba lėktuvų aikštėje 
arti rytinio Berlyno. Už
mušė 11 žmonių ir sužeidė 
bent 20. Tarp užmuštųjų 
yra ir keli sovietiniai; ka
riai.

Nuodingi London rūkai 
numarino 6,000 žmonių 
' ■ . ■ / 

I

London. — Nuodingi fa
brikų dujos ir dūmai, susi
maišę su tirštomis ūkano
mis, šią žiemą Londone nu
marino jau“ 
žmonių.

Tie rūkai, 
“šmog/’
londonĮečius, sakė protes-

tomas ir Max. Reimann, vo
kiečių Komunistų Partijos 
pirmininkas. \

Komunistai turi viso 13 
atstovų vakarinės Vokieti
jos seime.

Jie kritikavo premjero, 
Adenauerio valdžią už ka
rines sutartis su Amerika 
ir'ragino vokiečius atmest 
jas. Tos sutartys, tarp kit
ko, reikalauja . rekrutuot 
500,000 vokiečių armiją ir 
įjungt ją į tarptautinę' ka
riuomenę kovai prieš ko
munizmą. Už tai valdžia 
apšaukia komunistus ‘šmei
žikais ir išdavikais’.

Seimo nariai turi parla
mente neliečiamybę, taip 
kad jie negalį būti teisman 
traukiami be seimo sutiki
mo.

Motors Šerus, jau “patenki-- 
na” tą įstatymą.

Bet jis pasilaiko teisę 
gauti metinius General Mo
tors bonus ir korporacinę 
pensiją.
WILSON O PAJAMOS Iš 
GENERAL MOTORS

General Motors ir Char
les E. Wilsono raportas 
valdžiai rodo, 1 kad 1952 
metais ta korporacija davė 
i am viso $566,200 pajamų. 
Jis gavo $201,200 algos, 
$330,012 bonų ir $34,988 už 
šėrus.

Parduodamas, šėrus, Wil- 
‘sonas turės sumokėti apie 
$600,000 taksų, sakoma, 
“labai pasiaukodamas.”

Gynybos, sekretoriaus al
ga yra $22,500 per metus.

6 tūkstančius

vadinami, 
masiniai * žudo

Tokio, Japonija. — Ame
rikos lakūnai sako matę 
skraidančias spalvuotas 
lėkštes virš šiaurinės Japo
nijos; spėja, kad tai “rusiš
kos lėkštės.”

Anglijos prekyba su 
Sovietų Sąjunga

London. — Anglų preky
bos ministerija paskelbė/ 
jog 1952 metais Anglija tu
rėjo 370 milijonų dolerių 
biznio apyvartos su Sovie
tų Sąjunga, Čechoslovaki- 
ia, Lenkija ir kitomis liau
dies demokratijomis. Už 

• grūdus bei medžiagas iš tų 
kraštų» Anglija atmokėjo 
guma (robu) ir eina 140 
milijonų dolerių vertės. Už 
kitą pirkinių dalį Anglija 
atsiteisė jiems fabrikiniais 
dirbiniais.

(Žymėtina, kad Ameriką 
draudžia 
tiem savo 
davinėti
kraštams ciną bei gumą 
kaipo karines medžiagas..)

Anglijai ir ki- 
talkininkam par- 

komunistiniams

tūpdamas darbietis Marcus 
Lipton, Anglijos seimo na
rys.

ORAS, 
nešalta.

Lietus, vėjas ir
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Naujos automobilių
darbininkams problemos

" ' Mūsų suvažiavimas.
LAISVĘ PRADĖJO leisti šeši asmenys, susidėję i 

partnerystę. Ji buvo pradėta leisti 1911 metų pradžioje 
South Bostone.

Kai Laisvė buvo perkelta i Brooklyną, 1914 metais ji 
buvo įkorporuota New Yorko valstijoje kooperatyvi- 
niais pagrindais. Į kooperaciją (bendrovę) pradėjo stoti 
vis daugiau ir daugiau žmonių.

Šiuo metu Laisvės bendrovei priklauso apie 2,000 as
menų. Jie yra mūsij laikraščio savininkai, jie yra jo tik
rieji “bosai.”

Iš pradžių Laisvės bendrovės akcininkų (šėrininkų) 
suvažiavimai įvykdavo du per vienerius metus: metinis 
ir pusmetinis. Vėliau tai buvo pakeista, nustatant, kad 
įvyktų vienas suvažiavimas per metus.

Tai suvažiavimas, kuris įvyks rytoj, sausio 25 dieną, 
Lietuvių Kultūriniame Centre, Richmond Hill, N. Y., 
bus 39-tasis metinis mūsų bendrovės akcininkų suvažia
vimas^

Privalome padaryti jį didelį ir konstruktyvų.
Neangliškai spaudai, sveturgimių leidžiamai, (kalbame 

bendrai apie visą neangliškąją spaudą Amerikoje), vers
tis yra sunku. Pirmoji gentkartė senėja ir miršta, gi ne
daug yra čia augusio jaunimo, kuris ją skaito, kuris seka 
savo tėvų pavyzdžiu. Taip yra visų tautinių grupių ben- 

įdruomenėse, ne tik pas lietuvius.
Ypatingai sunku verstis'liaudies laikraščiams, kurie 

šiuo metu pasisako prieš karinę isteriją, kurie stoja už 
liaudies interesus. Vienu tokių laikraščių yra Laisvė.

Tačiau, kaip mes, taip ir kiekvienas mūsų skaitytojas, 
"gerai pagalvo jęs, žino, jog mes dienraštį dar galime leis
ti ir jį leisime. Aišku, reikalinga talka, reikalinga ekstra 
pagalba iš skaitytojo.

Na, ir šis 39-tasis mūsų metinis suvažiavimas, be abe
jojimo, aptars visus gyvuosius mūsų laikraščio leidimo 
reikalus ir nustatys gaires, pagal kurias leisime laikraš
tį iki 40-tojo metinio suvažiavimo ir toliau.

• ■ Todėl prašome visus, ypatingai New Yorke ir arčiau 
jo gyvenančius bendrovės šėrininkus, ' dalyvauti šiame 
suvažiavime, o po suvažiavimo—metiniame bankete!

Angliakasių aukos 1952 metais.
BUREAU OF MINES pranešimai skelbia, jog praėju

siais, 1952, metais Amerikoje buvo užmušta 546 anglia
kasiai, gi sužeista 36,800.

Minkštosios anglies kasyklose buvo užmušta 447 ang
liakasiai, o kietosios — 99. -

■ • Netenka nei sakyti, jog didelė dauguma šitų nelaimių 
įvyko vyriausiai dėl kompanijų godumo, dėl ryžimosi 

? pasiekti “aukštą gamybą.”• •
Kas kiekvieneri metai Amerikos angliakasiai brangiai 

Užmoka už iškastą anglį!
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• Lauks Brownell’io siūlymo.
PREZIDENTAS EISENHOWERIS paskelbė, kad jis 

nieko neveiksiąs J. ir E. Rosenbergų reikalu, kol gaus 
justicijos sekretoriaus Herbert Brownell pasiūlymą.

■ Kada Mr. Brownell tą pasiūlymą padarys, kada qis jį 
įteiks prezidentui, kol kas nieks nežino.

Kiek laiko ims prezidentui tąjį siūlymą išstudijuoti, 
taipgi nežinia. >

Per šį laikotarpį tenka veikti tiems, kurie yra įsitiki
nę, kad Rosenbergai nekalti, kurie nori, kad jiedu nebū
tų nužudyti.

Tenka siųsti prezidentui Eisenhoweriui prašymus, 
kad jis suteiktų Rosenbergams prezidentinį susimylėji- 

jjpįfe-'
V Be amerikiečių, pas prezidentą yra iš daugybės kraš
tų įvairių tikybinių įsitikinimų ir politinių pažiūru žmo
nių prašymai-raginimai, kad prezidentas ant Rosenber
gų susimylėtų.

Lenino mirties sukaktis^
SAUSIO 21 DIENĄ sukako 29-ri metai, kai mirė Le- 

riiriąs, tarybinės (sovietinės) valstybės įkūrėjas Rusijo- 
' je, darbininkų vadovas, mokslininkas, Markso mokslo 
fįi^stūmėtojas į priekį.

, Lenino mirties diena kas metai Tarybų Są jungoje esti 
. iškilmingai atžymėta.
... Šiemet, iškilmingarhe masiniame mitinge, suruoštame 

Didžiajame Teatre Lenino mirčiai paminėti, Tarybų Są-
. jungos komunistų partijos sekretorius Michailovas atsi-, 
šaukė į visus, komunistus ir Tarybų Sąjungos piliečius, 
ragindamas, kad iiė hūolat budėtų, kad saugotu šalį nuo 
žalotojų, samdomų užsienio šnipų.,

Kovo 22 d. atsidarys 14- 
toji CIO Jungtinės Auto
mobilių Darbininkų Unijos 
konvencija Atlantic City, 
N. J.

Tai bus viena svarbiau
sių darbininkų unijų kon
vencijų ir pirmutinė kon
vencija prie naujosios pre
zidento. Eisenhower! o ad
ministracijos.

Automobilių darbininkų 
unijos atstovai susirinks į 
savo konvenciją tuo metu, 
kai republikonų adminis
tracija* jau bus pilniausia 
pasiruošusi savo programą 
gyveniman pravesti. O re
publikonų administracijos 
programa yra automobilių 
kompanijų, nlieno kompani
jų, ginklų išdirbystės kom
panijų ir kitų korporacijų 
programa.

Toji programa, aišku, 
yra susijusi su korporaci
jų interesais, griežtai prie
šinga darbo žmonių intere
sams.

Korporacinė Eisenhowe- 
rio valdžios programa yra 
anti-unijinė, anti-darbinin- 
kiška.

Atsiminkite ir tai, kad 
Eisenhowerio valdžioje sė
di General Motors Corp, 
prezidentas, C. E. Wilson, 
Chevrolet-Cadillac ko’mp. 
viršininkas Douglas 
McKay, kitas tos . pačios 
komp. viršininkas Arthur 
Summerfield, Chrysler Co. 
direktorius ir Detroito ban
kininkas Joseph M. Dodge.

Kadangi automobilių in
dustrija yra šiuo metu vie
na svarbiausių pasaulyje 
industrijų,; ypač; kariniu 
atžvilgiu/, todėl ir tos in- 
dus.trijoš savininkai yra 
pastatyti į svarbiausias 
valdžios vietas. Dabar jie 
tiesiogiai,galės padiktuoti 
valdžiai’; ir žmonėms tai, 
kas jų interesams bus nau
dingiausia.

Ko autom’Obilių korpora
cijos svarbiausia trokšta, 
tai suardyti uniją ir pada
ryti “atvira automobiliu 
industriją?’ Nedyvai, kad 
automobilių korporacijos 
apsidžiaūgė, kai republiko- 
nai laimėjo. Nauja gadynė 
joms prašvito.

Atsimename, kokias sun
kias kovas automobilių 
darbininkai vedė per dau
gelį metų, ibį laimėjo pilną 
unijos pripažinimą. Ne vie
nas ir šavo gyvastį prara
do., f ;

Laikydamiesi vieningai

ir solidariai, automobiliu z C

darbininkai laimėjo perga
lę. Masiniais pikietais, sė
dėjimo streikais ir visais 
kitais galimais būdais pa
siekta to, kad dabar jų uni
ja jau tvirtai įsigalėjusi 
automobilių industrijoje.

Bet dabar automobilių 
darbininkam susidaro nau-I 
jos ir labai svarbios prob
lemos. Šios problemos rei
kalauja padėti šalin visus 
vidujinius kivirčius ir vi
siems darbininkams vienin
gai lakytis prieš automobi
lių i korporacijų vieningą 
pasiryžimą suardyti darbi
ninkų vienybę, suskaldyti 
vadovybę ir tada eiti prie 
pačios unijos sudaužymo. 
Žinodamos, kad, valdžios 
jėgos bus šimtu procentų 
su jpmųs, korporacijos drą
siai gali vykdyti savo nusi
statymą.

Unijos prezidentas Wal
ter Reuther ir kiti unijos 
viršūnių vadai per kelis 
pastaruosius metus aklai 
vykdė karinę Trumano pro
gramą. Bet dabar atėjo lai
kas ir unijos viršūnėms su
prasti bedidėjantį . unijai 
pavojų. Vietoje medžioti 
unijoje raudonuosius, ko
munistus, progresyvius, 
Reuther ir kiti turėtų su
daryti vieningą unijos kon
vencijai programą. Bet ar 
galima ko nors gero tikėtis 
iš tokių, kurie tikisi iš kor
poracijų ir valdžios malo
niu.

Atsimename 1947 metus, 
kai unijos pildomoji taryba 

f stovėjo už didesnes algas, 
už tokias su kompanijomis 
sutartis, kurios reikale ga
li būt atidarytos, pataisy
tos, jeigu to reikalautu pa
sikeitusios sąlygos. Sakysi
me, jei gyvenimo reikmenų 
kainos pakyla, tada susida
ro rimta priežastis peržiū
rėti sutartis ir reikalauti 
algų pakėlimo. Tada, unijos 
vadovybė buvo priešinga 
ilgu metų sutartims su 
“uždarytais algų skyriais.”

Bet kaip'pasimainė uni
jos* vadovybėje politika. 
Prezidentas Reuther sutiko 
net su penkių metų kont
raktais, kurie suriša auto-v 
mobilių darbininkams ran
kas kovoti už aukštesnes 
algas ir tinkamesnes darbo 
sąlygas, prieš skubumo si
stemą ir tt.

Jeifeu ir toliau bus-^ tęsia
ma automobilių kompani
joms ir -valdžiai pataikavi

mo politika, tai ko gero iš 
to ateityje galima tikėtis? 
Nieko daugiau, kaip blogo.

Automobiliu darbininkų 
unija dabar turi milioną ir 
250 tūkstančiu nariu. Tai 
galinga unija. Nuo jos vei
kimo daug priklauso abel- 
nas unijų veikimas. Bet 
jeigu jis. bus vedamas klai
dingu pataikavimo, o ne 
kovos keliu, tai toks veiki
mas tik žalos gali ir kitų 
unijų veikimui atnešti. Juo 
labiau, kuomet., šios unijos 
prezidentas yra kartu ir 
CIO prezidentas. Jo politi
ka gali dominuoti ne tik 
automobilių unijoje, bet ir 
kitose CIO unijose.

Prezidento Reutherio ve
dama kova prieš progresy
vius unijistus, suprantama, 
yra viena svarbiųjų unijos 
narių vienybei kliūčių. Toji 
kova turėtų būti likviduo
ta. Unijos nariai reikalau
ja tą žalingą kovą panai
kinti.

Kita vienybei skersame 
—užgyrimas karinės pro
gramos ir kovojimas prieš 
tuos, kurie reikalauja; mū
sų krašta palaikyti taikoje, 
Korėjos karą likviduoti.

Dabartiniai penkmeti- 
niai kontraktai taipgi ne
padeda automobilių darbi
ninkams vieningai kovoti. 
Jie naudingi automobilių 
kompanijoms.

Gerai, kad Reuther šio
mis dienomis iškėlė reika
lavimą atidaryti kontrak
tus ir turėti pasitarimus 
dėl algų pakėlimo. Visi au
tomobilių darbininkai to
kiais kontraktais nepaten
kinti. Dabar ir unijos va
dovybė pripažysta, kad 
“užšaldyti” penkių metų 
kontraktai buvo nenaudin
gi. Tai buvusi klaida pada
ryta.

Demokratija pačioje uni
joje turėtų but išlaikyta, 
nes be demokratiniu teisiu 
unija negali normaliai fun- 

. kcijonuoti.
Ar galima pateisinti uni

jos viršūnes, paneigusias 
demokratines teises Fordo 
lokale 600? Nepaisant to, 
kad to lokalo nariai nuo
latos išrenka tuoš pačius 
viršininkus, Reuther ir jo 
agentai eina per narių gal
vas, suspenduoja išrinktus 
viršininkus, ir pastato savo 
administratorius, taipgi 
padeda neamerikinei komi
sijai terorizuoti unijistus 
ieškant raudonųjų.

IŠ jaunuolių parengimo | “išvykstančiam į Rariuome-
MONTEVIDEO. — Lap

kričio 22 d., ULC patalpose 
atsibuvo Cerros jaunuolių 
suruoštas parengimas su 
vaidinimu “Su Ultima A- 
ventura”. Vadovybėje Ildo 
Kazlausko, roles išpildė se
kanti- jaunuoliai: Pr. čepu- 
lionis, L Kazlauskas, M. 
Miškinaitė, F. Vaitkevičiū
tė, A. Kolonikaitė, J. Oli- 
šauskas, J. Berbeniukas ir 
A. Bartulis.

Lošimo pasižiūrėti susi
rinko daug gražios publi
kos, ypatingai čia augusio 
jaunimo. “Su Ultima Aven
tura” buvo sulošta gerai, 
už ką publika atsidėkojo 
artistams delnų plojimu.

Šis parengimas, kaip ir 
atsibuvusieji anksčiau, pa
rodo mums, kad jaunime 
randasi gražiai pribrendu
sių jėgų scenai. Jau nekar
tą anksčiau, jauniesiems 
buvo priminta, kad jie pa
sirūpintų perstatyti mūsų 
kolonijai kurinius žymes
niųjų šio kontinento dra
maturgų. Buvo davę ir pa
žadus. Jei tų pažadų neiš
pildė žiemą, tai jau dabar 
.vasarą, — kuomet visi kas 
gyvas traukia į pajūrius, 'į 
parkus — neišpildys. Ta
čiau, kad ateinančios žie
mos sezone nereikėtų ten
kintis smulkmenomis, pri
siruošti reikėtų vasarą. 
Reikėtų parinkti kelis ge
rus veikalus, išrašyti roles 
ir su numatomais artistais 
padaryti vieną kitą repeti
ciją. Tai darbas Centro įr 
Cerros jaunuolių 'vadovy
bės.

Tęsiant parengimo prog
ramą, V. Baniavičienč, sa
vo auksiniu balseliu sudai
navo keliata gražių daine
lių. Akordijonais akompa
navo N. Budreiką ir K. 
Andriulis. Šokiams griežė 
orkestrai: “Tony” ir “In
ternational.”

Dalyvis.

Truputį apie penktąjį 
prisakymą

MONTEVIDEO. — Kai 
Lietuva tapo išlaisvinta 
nuo hitlerinių pavergėjų, 
kartu su tais piktadariais 
iš mūsų gimtojo krašto iš
sinešdino* visi lietuviškieji 
nenaudėliai — visos fašis
tinės siurbėlės, tukusios 
mūsų liaudies prakaitu ir 
krauju. Tie nenaudėliai 
plačiai pasklido po užsie
niuose esančias lietuvių ko
lonijas. Prieš nekurį laiką, 
kaip jau visiems žinoma., 
keletas jų atsirado ir nedi
delėje mūsų kolonijoje. Tai 
žinomieji tėvai jėzuitai — 
“misijonieriai”, su barzdo
mis ir be jų.

Tie atklydėliai čia nesėdi 
rankas pamaldžiai susidė
ję. Kad ir neprašyti, jie ė- 
mė varstyti beveik visų lie
tuvių butus ir skleisti savo 
biznio propagandą, žodžiu, 
rinkti aukas, ir tt. Kaip 
kam, jie nužiūrėję bruką 
savo spaudą.

Štai, vienoj vietoj- pasi
taikė užtikti k.un. J. Bru- 
žiko paliktą laikraštuką 
vadinama “Laiškas Lietu
viams”, kuris leidžiamas 
Čikagoje. Jį pavarčius kri
to į akis, to laikraštėlio 
kun. J. Vaišnio straipsnis:

Tokie Reutherio žygiai 
prieš eilinius narius turėtų 
būt sulaikyti. •

Konvencijoje todėl kils 
daug svarbių klausimų, ku
rie liečia visus automobi- 
lių darbininkus ir taipgi 
Amerikos žmonių reikalus 
abelnai. Gri-kis.

........... ........................................................................................ ..................... .. ..................... .
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nę.”
Tenai tas kunigas bėra- t 

šydamas patarimus, tūlam 
Alyzui, taip įsismagina jog 
visai niekais paverčia-“Pen
ktąjį Dievo įsakymą,” ku
ris liepia nežudyti. Tas 
darbininkų kraujo ištroš
kęs Eunigas, bepostringau- 
damas apie kažkokį “Tei
singą karą”, kuriam jau 
“dabar yra mobilizuojami 
vyrai ir ginkluojama ka
riuomenė”, atvirai sako, 
kad “šauti į priešą nėra 
nusikaltimas”; gi kitoje 
vietoje tas. jėzuitas rašo: 
“kartais gali būti tokių 
atvejų, kur. paprastam ka
reiviui yra sunku susioreb.- 
tuoti ir aiškiai žinoti ar 
čia galima šauti ar. ne. To
kiais atvejais reikia klausy
ti viršininku”.

Iš to kas čia pasakyta 
aiškiai matosi kuo užsiima 
tie “dvasiškieji tėveliai” ir 
kokią “krikščionišką mora
le” jie skleidžia: girdi, “ga
lima nužudyti”, “galima^ 
šauti” ir tas nebus, nusikal
timu penktajam dievo įsa
kymui, “o to įsakymo lai- 
.kymas.” Še tau, katalike, 
kad nori. Tie jėzuitai deg
dami neišmatuojamu kerš
tu prieš darbo žmones, vi
sai apvertė ragočium penk
tąjį* Dievo įsakymą, se
niau buvo sakoma: nežu
dyk, o dabar jie liepia: žu
dyk, šaudyk. Tai tokia da
bar jų krikščioniškoji arti
mo meilė. A. Kadugys.

Irano seimas pratęsia 
Mossadegho diktatūrą

Teheran, Iran. — Irano 
seimas 59 bals.ais prieš 1 
nutarė dar vieniems me
tams suteikti diktatorišką^ 
valdžios' galią premjerui* 
Mossadeghui. 6 seimo na
riai susilaikė nuo balsavi
mo.

Taip ir žlugo mahometo
nų kunigo A. Kašanio ke
liamas pasipriešinimas to
lesnei Mossadegho diktatū
rai.

IZRAELIS NESUTRAU
KYS RYŠIŲ SU 
SOVIETŲ SĄJUNGA

Tel Aviv, Izrael. — Izra
elio užsienio reikalų minist
ras Mošė Šarett pareiškė, 
jog nesutraukys diplomati
nių ryšių su Sovietų Sąjun
ga. Tūli karštuoliai reika
lavo sutraukyti tuos ryšius 
todėl, kad Sovietų vyriau
sybė suėmė 6 žydus gydyto
jus, kaltinamus už sąmoks
lą nuodvti vaistais sovieti
nius valdininkus.

NUMATOMA 63 MILIJ€)įr 
NAI DARBŲ

Washington. — Darbo 
department© direktorius 
Robertas C. Goodwill ra
portavo, jog pernai birže
lio mėnesį 62. milijonai, 600 
tūkstančių amerikiečių dir
bo už algas. Sykiu jis pra
našavo, kad birželio ir lie
pos mėnesiais šiemet 63 mi
lijonai žmonių turės augi
nius darbus.

RENDU KONTROLES 
NAIKINTOJAI

Albany, N. Y. — Repūb- 
1 ikonų vadai New YorkO 
valstijos seimelyje peršą 
panaikint rendų > kontrolę 
visur, apart New Yorko 
miesto. : J

Korėja. — Korėjos liau
dininkai sako nuskandini 
karini Amerikos laivą, ibi- 
nų grail3ytoją.
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fllCRAS
ROJUS M1ZARA

. Dar 1951 metais Chicagoje buvo iš
leista “Lietuvių Poezijos Antologija”, 
kurią sudarė J. Aistis ir A. Vaičiulaitis. 
Tai stambi, virš 800 puslapių knyga.

*A. Vaičiulaitis, savo įžanginiame žo
dyje, sako: “Nors su spragomis, prieš 
save turime vientisą lietuvių poezijos 
paveikslą, einantį nuo žilos senovės ligi 
paskutinių mūsų lyrikų.”

Pažiūrėkime, argi taip?
Kaip toli ta “žiloji senovė” siekia, A. 

iff V. nepasako, nes, matyt, nei jis, nei nie
kas kitas nežino. ,

Ryždamiesi pateisinti savo pasakymą, 
antologijos sudarytojai, knygos pradžio
je, įdėjo virš 100 lietuvių liaudies dainų, 
kurias, be abejojimo, yra senos, prieš 
daugelį metų plaukusios iš liaudies krū- 

- tinės, skaidrindamos mūsų tėvų krašto 
niūrią padangę, lengvindamos sunkią 
mūsų protėvių dalią. Bet kaip jos se
nos? Ar'jos, sakysime, savo amžiumi 
praneša Mažvydo laikus?

Į tai- nieks negali tikrai atsakyti..
Kad lietuvių tauta, — dainos tauta,-— 

dainuoja taip seniai, kaip gyvuoja, kaip 
seniai atsirado Jietuviškas žodis ir žmo
nės pradėjo gyventi ir dirbti bendruo
menėse, pilnai galimi tikėti. Deja, skai
tytojas, ieškodamas kad ir šitoje antolo
gijoje sudėtų liaudies dainų pradžios,—

, kuriame jos buvo dainuotos,—jos 
nesuras, nes paduotosios liaudies dainos 
nėra datuotos. Todėl jis, skaitytojas, ir , 
pačią “žiląją senovę” visaip supras.
■F

Įdomesnis antologijos skaitytojui bus 
“rašytinės lietuvių poezijos” skyrius, 
ypatingai. 16-tame šimtmetyje sukurtos 
autorių, kurių vardus retas eilinis lietu
vis težino.

16- tame šimtmetyje rašė, tiesa, po ne
daug, Stanislovas Rapolionis, Abraomas 
Kulvietis, Martynas Mažvydas, Mikalo
jus Pacas ir, gal, Mikalojus Daukša, ir 
kiti.

17- tasis šimtmetis buvo nebrandesnis, 
'rašyto lietuviško žodžio atžvilgiu, už 16-
tąjį. •

Tik 18-tame šimtmetyje lietuvių (ra
šytinė) poezija atsistojo į ano meto kul
tūringųjų tautų poezijos gretas, kaip ly
gi'lygiai. Tai genijalaus Kristijono Do
nelaičio nuopelnas, kuris, deja, per ilgus 
laikus buvo pamirštas, paneigtas. Tik 
neseniai Kristijonas Donelaitis buvo 
pradėtas rimtai įvertinti. Gi po to, kai 
•Lietuva patapo tarybine, jo' kūriniams 

.^(“Metams”) buvo plačįai atidarytos du- 
Wys į kultūringąjį pasaulį. Donelaičio 

“Metai” yra išversti į rusų, rodosi, uk-

&&

(Laiškas iš Vilniaus)
Žvelgdamas į praeitus metus, aš visų • 

pirma su pasitenkinimu ir giliu džiaugs
mu galvoju apie tai, kad jie atnešė nau
ju jėgų ir, vadinasi, naujų pasiekimų 
mano gimtosios tautos menui. Man daug 
'metų, aš pragyvenau didelį ir įdomų 
gyvenimą, bet niekuomet, atrodo, aš ne
buvau taip laimingas, kaip dabar, kai 
mano akyse menas tapo tikra plačiųjų 
darbo žmonių mąsių nuosavybe, kai ta
lentingajam mano respublikos jaunimui* 
yra sudaryti pirmiau neregėti galimu
mai kultūriškai augti, išeiti meninį mo

>Savo laiku — tai buvo šio šimtmečio 
pradžioje—aš mokiausi Peterburgo kon
servatorijoje, nes savos konservatorijos 

^/Lietuvoje nebuvo. Aš puikiai atsimenu, 
šu' kokiu dideliu vargu man, neturtin
gųjų tėvų sūnui, pavyko baigti aukštąją

, ’muzikos mokyklą. Tiek lėšų, kad galė- 
' čiau tik mokytis ir negalvoti apie nieką

kitą, aš neturėjau, todėl teko mokytis ir

a" nepilna
rainiečių, ir kitas kalbas. į . ■

Po Donelaičio ir vėl buvo nykus laiko
tarpis, iki pasirodė. Dijonizas Poška ir 
Antanas Strazdas (JStraždelis), rašę gal
18- to šimtmečio pabaigoje, bet greičiau
19- jo pradžioje. v ‘ ,

Kristijonas Doųel'aitis, Dijonizas Poš
ka ir Antanas Strazdą^ — trys pirmieji 
gausesni Lietuvos poetai ir visi trys, ga
lima sakyti, liaudies poetai, sielojasi pa
vergtųjų,, prispazlstyjz[;, išnaudojamųjzf, 
zmonūį. reikalais (Mažvydas, pirmutinės 
lietuviškos knygos autorius, atsiminki
me, rašė tikybiniais, “dūšios” reikalais). 
Antologijoje tai nėra atžymėta.

“Donelaitis savo milžiniškumu iš visu 
išsiskiria,” rašo J. Aistis. Tiesa. Deja, 
tiek Aistis, tiek jo bičiuliai, nors žodžiais 
Donelaitį garbina, bet savo darbais juo 
neseka. Jie skrajoja padangėse, pamirš
dami darbo žmogų, kovojantį prieš iš
naudojimą, dėl šviesesnio rytojaus.

IL
Knygon sudėta virš 150 paskirų asme

nų eilių, pradedant Stanislovu Rapolio-- 
niu ir baigiant Alfonsu Keliuočiu. Kai 
kurių autorių įdėta tik po vieną kūrinėlį, 
—tikriau: tik po vieną posmelį!

Autoriai seka vienas kitą daug maž 
pagal jų gimimo bei kūrybinio laikotar
pio metus.
. Vargas su tokia antologija glūdi ta
me: nėra vietos kiekvieno autoriaus, kai 
jų tiek daug/darbams ryškiau atsispin
dėti. ' v

Kaip viena kregždė nėra pavasaris, 
taip vienas trumpas ęilėraštis to ar kito 
asmens dar nėra jo kūrybos veidas, cha
rakteristika. Tik nedaugelio žymesnių
jų poetų įdėta daugiau kūrinių, bet juoš, 
kaip žinomesnius (Maironis, Balys Sruo
ga, Kazys Binkis, Mykolaitis-Putinas, 
Bernardas Brazdžionis, Juozas Mikuc
kis, Salomėja Nėris ir kt.), skaitančio
ji visuomenė ir be antologijos geriau pa
žįsta, v •

Rimto priekaišto antologijos redakto
riai nusipelno dėl to, kad jie visą eilę 
pasižymėjusių poetų apleido, paneigė, 
nematė reikalo jų nei paminėti, kai tuo 
pačiu kartu sukišo visą eilę kol kas be
veik nežinomų, silpnučių, pasirodžiusių 
su menkaverčiais darbeliais.

Imkime mums, lietuviams amerikie
čiams, gerai žinomus poetus ir rašytojus 
ir pažiūrėkime, ar jie knygon įeina?

Kad ir kažin kaip ieškotume, čia nesu
rastume tokio žymauš poeto-rašytojo, 
kaip Karolis Vairas-Račkauskas, seniau 
kūręs Amerikoje, o dabar • tebekuriąs 
Lietuvoje. Vairas-Račkauskas “Hiava-

, . • s k i • • '

Kipras Petrauskas sako: menas tapo tikra mano tautos nuosavybe
kartu dirbti. Ir kai šiandieną žiūriu- į 
tarybinį jaunimą, į tai, kaip ir kokiomis 
sąlygomis jis gauna aukštąjį muzikos 
mokslą, mano širdį pripildo šviesus ir 
džiaugsmingas jausmas.

Pereitų metų pavasarį Lietuvos Tary
bų Socialistinės Respublikos Valstybinė
je Konservatorijoje buvo per visą jos 
egzistavimo laiką clidžiausia laida — ją 
baigė daugiau kaip penkiasdešimt -daini
ninkų, pianistų, smuikininkų, dirigentų 
ir kitų muzikos specialistų. /

Aš dėstau konservatorijoje ir gerai 
žinau, kas tokie yra šie jauni daininin
kai ir mumkantai. Tai darbininkų ir 
kolūkiečių,gydytojų ir inžinierių, peda
gogų ir miesto įstaigų tarnautojų vai
kai. Tarybinė liaudies valdžia suteikė 
jiems visas sąlygas produktyviai moky
tis — jiems dėste geriausieji respublikos 
operos bei ’muzikos meno pedagogai ir 
meistrai, visi jie gaudavo valstybinę sti
pendiją, buvo pilnai aprūpinti instru
mentais ir reikalinga literatūra. Ir ne
nuostabu, kad didesnioji jų dauguma

tos” vertėjas, /daugelio eilėraščių ir no
velių autorius, daugelio knygų vertėjas, 
pradėjęs rašyti prieš virš 40 metų.

Kur Jonas Kaškaitis, “Prošvaisęių” 
autorius, daugelio knygų autorius ir ver
tėjas, pradėjęs kurti dar prieš 50 metų?

Kur Jonas B. Smelsto/ius, “Sielos 
Balsų” autorius, ^Henriko Sienkevičiaus 
“Kryžiokų” vertėjas, rašęs prieš virš 50 
metų?

Kur Stasys Jasilionis, kurio eilėraš
čiai yra išleisti dviejuose stambiuose rin
kiniuose, — “Bešvint'ančiame Ryte” ir 
“Pavasarių Godose”?

Tai keturi patys gausiausieji Ameri
kos lietuvių’poetai, o kur kiti?

Apleisti, pamiršti: u Juozas Baltrušai-* 
-tis, Saules Brolis, J. Sakalas, Keršto Šir
dis, Lakštingalps Vaikas,' Jordųs Aris, 
— jau mirę; A. Dagilis, Senas Vincas, j 
M. J. Šileikis, R. Baranikas—tebegyvė 
na, dar tebekurią. . ' • ; .

Antologijoje skūpiai atžymėtas ir Ro
jus Židziūnąs, gausus, rašęs .po daugeliu 
slapyvardžių; įdėtos tik vienos jo eilės, 
“Geismai ir Svajonės,” kurioms muziką 
davė Mikas. Petrauskas, ir šiandien tebė
ra populiari, didžiai mėgiama visur, kur 
yra lietuviškai įkalbančiųjų, židžiūnas 
yra sukūręs daug stambesnių ir vertin
gesnių kūrinių, negu šis, ir ręikėjo nors 
keletą jų įdėti.

Tiek apie amerikinius lietuvių poetus.
Kadaise, rodosi, Bernardas Brazdžio

nis pastebėjo tūlame laikraštyje, kad *ir 
jis žinąs eilę poetų, kurie nebuvo antolo- 
gijon įdėti. •

Bet tai ne viskas!
Kaipgi antologijos sudarytojai “pa

dengė” Lietuvą,— tuos rašytojus poe
tus, kurie pasiliko, gyvena ir kuria Ta
rybų Lietuvoje?

Antologijoje, tiesa, yra atžymėti Liu- ~ 
das Gira, Butkų Juzė ir Salomėja Nė
ris,-— jau mirusieji. Yra atžymėti ir se
kami gyvieji tarybiniai poetai: Jovaras-

Sakme apie šachą engeją ir teisingąjį, žmogų
, (Iš Nizami)

Gyveno pasaulyj valdovas kadais, 
Plačiai pagarsėjęs darbais kruvinais.
Kiek žydinčių sielų* nuvyto nakčia,.
Voš aušlant jam praneša tarnas slapčia.
Ateina pas jį vienąsyk ryto metą 
Šmeižikas, kurs artimo paslaptis mato;
•Kai pateka .mėnuo, jis laksto, nemiega, 
O švintant pas poną su skuhdais atbėga.
Jis sako: “Aš čia vieną senį pažįstu: 
Prasitarė jis, kad esi kraugerys tu!”
Ir šachas, įsiutintas, rėkia tuojau: 
“Pašaukite budelius — aš įsakau!”
Jis kilimą gausiai nubarsto smėliu 
Ir vaikšto, netverdamas pykčiu nebyliu.
O vienas miestietis pas senį jau lekia: 
“Klausyk, tave šachas^nudėti įsakė!”
Ir senis nusiprausė; ima marškoną
Ir eina be baimės pas žiaurų valdoną.
Patenkintas, trinasi šachas rankas, 
Į kojas sau žiūri ir sako:*“Kai kas
Yra man pranešęs, jog tu nesenai
Mane\žudiku ir siaubu vadinai!1
Teisingas yra tavo šachas, — ir klysti, 
Jei leidi sau niekinti jo karalystę.”*
Ir senis atšovė jam: “Žymiai daugiau
Šią naktį aš apie tave pasakiau. » 

-------------------------------------------------------- 1-----------------------------------------------------------------------------------------------------■.— 

per egzaminus pasirodė esą teoriškai ir kata ir amžius neleido man, deja, daly- 
praktiškai labai gerai parengti.

Be konservatorijos, respublikoj dabar 
yra daugiau kaip dešimt muzikos mo
kyklų, kuriose mokosi šimtai talentingų 
Lietuvos vaikų. Daugelis šių .mokyklų 
auklėtinių su pasisekimu dabar dainuo
ja-Lietuvos Valstybinio operos ir baleto 
teatro spektakliuose, tame tarpe jo nese
niai/1952 metais, pastatytoje rusų kom
pozitoriaus Borodino puikioje operoje 
“Kunigaikštis Igoris”, dalyvauja Vals- 
tybinės filharmonijos bei Valstybinio 
dainų ir šokių ansamblio koncertuose. 
0^*

Už audringą lietuvių muzikos meno 
suklestėjimą mes pirmiausia turime bū
ti dėkingi Komunistų partijai ir Tarybų 
valdžiai, o taip pat didžiajai rusų tau
tai, kuri mums teikia brolišką nesava
naudišką pagalbą ir kurios itin gausi 
pažangi kultūra palankiai veikia lietu
vių meno išsivystymą.

Man asmeniškai praėję metai buvo.tu
riningi ir įdomūs kūrybos metai. Svei-

Krikščiūnas, Mykolaitis-Putinas, P. Vai
čiūnas, Vytautas Sirijos Gira. O kur 
kiti? Kur Vytautas Montvila; T. Tilvytis, 
A. Venclova, A. V. Churginas, V. Valsiū- 
nienė, K. Korsakas, B. Pranskus-Žalio- 
nis, Vladas Mozūriūnas, Mieželaitis, 
Grybas, Vacys Reimeris Ir eilė kitų? 
Kur, beje, prieš virš 30 metų kūręs ir 
miręs Artūras Regratis-Šlaitas?

Antologijos sudarytojai gali teisintis 
dėl neįnemimo jaunesniųjų, kurie jiems, 
redaktoriams, mažiau (dėl normalių ry
šių nebuvimo su Lietuva) težinomi. Bet 
gi Venclova, Korsakas, Churginas, Til
vytis, Pranskus-Žalionis, Valsiūnienė 
jiems yra žinomi,—gerai žinomi! Kuo 
antologijos sudarytojai gali dėl to pasi
teisinti?

Visa tai rodo, jog antologijos sudary- 
, tojai laikėsi šališkumo ir dėl to jų dar

bas nedavė to, ką būtų davęs, jei būtų 
redagavę literatai, kuriems rūpi apimti 
visą lietuvių tautos poeziją ir poetus.

Antologijoje nėra viėntisaus lietuvių 
poezijos paveikslo. ; 1 '■

Savo įžanginiame žodyje J. Aistis ra
šo: .. .

“Mūsų eilėdarą paveikė lotynų bažny
tiniai himnai, vokiškos ir lenkiškos eilės 
ir giesmės...”

O kaipgi su rusų eilėmis ir poezija? 
Ar ji nepaveikė mūsų poetų, kūrusių an
troje 19-to amžiaus pusėje? Ar ji nepa-* 
veikė vėlesnių mūsų rašytojų-poetų?

Kas šiandien gali užginčyti, kad Puš
kinas, Lermontovas, Nekrasovas, Krilo
vas nedarė milžiniškos įtakos į Kudirką,* 
Maironį,1 Jovarą, Putiną, Julių Janonį 
ir kitus?

Jurgis Baltrušaitis, atsiminkime, be
ne daugiau rašė rusiškai negu lietuviš
kai.

Tai kodėl visa tai ignoruoti? Kodėl bi
jotis pasakyti?

Na, užteks.!
Techniniai knyga švariai išleista, bet 

turi korektūros klaidų.

Camden, N. J.
A. Valentino, apkaltintas 
kaip komunistas, laimėjo 
unijos rinkimus"

Anthony Valentino, pa
leistas po $10,000 kaucijos, «• 
laimėjo rinkimus CIO Uni
ted Packinghouse Workers 
unijos lokalo 80-A. Jis. buyp 
vėl išrinktas to lokalo biz
nio, agentu. Su juo kartu 
išrinkti ir kiti progrešįf- 
viai kandidatai.

z Valdžia jį kaltina netei
singu liudijimu, kuriame 
ji pažymėjęs nosąs komu
nistu, o FBI agentai liudi
ja, kad jis esąs komunistas. 
Federaliiiiame teisme -jis 
buvo rastais kaltu. Federa- 
lis teisėjas Madden pasky- . 
re jam‘.5 metų kalėjiipp 
bausmę!

* i I I * ' .

Madden taipgi atsisakė 
priimti kauciją, bet apelia
cijų teismas paleido Va
lentino po $10,000 kaucijos, 
iki bus padarytas aukštes
nio teismo nuosprendis. V-

A. Valentino yra žymus 
darbininkų reikalų gynė
jas. Todėl jis ir norimas 
uždaryti kalėjimam Bet/jo 
unijos nariai nori, kad'^ps 
jiem tarnautų, jų reika
lus gintų. Todėl jie ir-vėl 
ji išrinko unijos biznio'.a-

Tu miestą ir ’kaimą begėdiškai :grobi? 
Jaunam ir senam ’nuolat' kasdamas 

[duobę.
Aš tavo, niekšybes parodžiau, — ir štai - 
Tu veidrody maino, išbalęs,* matai ■. - 

*. : c rr h •! . : * . ' ■ ■ n

Šiurpius savo darbus ir sąžinę juodą 
(Sumušt jį, valdove, menka tau 

[paguoda!)...
Pakarki mane. Man mirtis nebaisi.
Tik viena žinok: tu tironas esi.”
Ir pakelia šachas į tolį akis — 
Ir mato save senio žodžiuose jis.
“Nuvilkit greičiau jo rūbus gedulingus, 
Jam apdarus duokit puošnius'ir 

[garbingus!” 
Taip paliepė šachas. Nuo tos valandos 
Jis žengė teisybės keliu visados.
Netyčia nugirdęs kur atvirą žodį, 
jis apmaudo niekad, mažiausio nerodė.
Tad štai kaip dorybė, palaima dangaus, 
Įveikia šiurkštumą ir pyktį žmogaus.
Nors esti dažnai mums teisybė karti, 
Bet jos niekuomet nelaikyk paslapty!
Alachas patsai pavydės tam garbės, 
Kurs, baimę paniekinęs, drąsiai kalbės.
Tad būki tiesus, nesvyruok širdimi,— 
Tiesa tave lydi visur, Nizami!

Aleksys Churginas.

CIO So. Jersey Industri
nės Unijos Taryba, tačiau^, 
nesiskaitė su daugumos 
narių išrinktu atstovu Va
lentine. Taryba nepriėmė 
jo į savo tarpą. Taryba ta
da pareikalavo išrinkti.'kį- 
tą atstovą. Taipgi reikalk- 
,vo, kad.lokalas 80Ą praša
lintų '.Valentino . iš biznjo 
agento vietos. Taryba nusi
tarė tyrinėti minimo loRąĮo 
padėtį ii’ paskyrė tam loka-" 
lui administratorių. Iš .8 x 
minimo Jokalo atstotų tik 
vieną teįsileido į tarybos 
susirinkimą. ’ * ** •

Atrodo, kad reakcinį^ 
biurokratai viską darys,, 
kad tą lokalą sudraskyti. 
Pažiūrėsime, kas iš to išeis.

Rep.

Worcester, Mass.
• » t * *

Iš LLD 11-tos KUOPOS 
SUSIRINKIMO
11 kuopos pirmas šiais 
susirinkimas įvyko 
dieną.

sau' 4

dar-

vauti spektakliuose ir koncertuose taip 
dažnai, kaip man norėtųsi, bet aš su en- 

• tuziazmu dirbau pedągoginį darbą kon
servatorijoje ir studentų-jėgomis pasta
čiau keletą operos spektaklių, toliau ra

usiau mokslinį veikalą apie vokalinio me
no dėstymo principus.

Neužmirštamas 1952 metų įvykis man 
yra tai, kad aš kaipo vienas lietuvių tau
tos delegatų dalyvavąu Maskvoje įvyku
sios Ketvirtosios Visasąjunginės taikos 
šalininkų konferencijos darbe. Lygiai 
kaip ir visi tarybiniai žmonės, aš neno
riu karo; taika nian yra tiek pat brangi, 
kaip brangūs man yra mano menas, ma-' 
no tėvynė, mano tauta. Jr, pasitikda
mas naujuosius, 1953 metus, aš tvirtai 
tikiu, kad jie atneš naujų laimėjimų 
daugiamilijoniniam tautų judėjimui dėl 

' taikos visame pasaulyje triumfo. f
■ Kipras Petrauskas.

Vilnius.

rn eta i s 
si6 11

Susirinkime perbėgus 19152 
metų veiklos nudirbtus 
bus, pasirodė šie draugai .atsi
žymėję gražiu darbu: J. Skliu
tas rinkimu aukų spaudos pa
ramai, j. Dovidonis išlaikymu 
LLD 11 kuopos narių jgerame 
stovyje, D. G.- Jušius vajininku 
ir prižiūrėjimu, kad visi skki- 
tytų Laisvę.

šie draugai daug dirbo ir sa
kė, kad dar nepavargo ir pasi
žadėjo savo . darbus tęsti to
liau. O su šiuo susirinkimu 
prasidėjo naujų metų vis nau
ji darbai.

įvykstant Laisvės metiniam 
suvažiavimui sausio 25 d.,* su- * 
surinkimas paaukojo $5.00 iš 
iždo šio suvažiavimo pasveiki
nimui ir išrinko J. Jaškev$ių 
atstovauti mūsų kuopą suvažia-* 
vime ir kad jis parinkęs aukų 
nuvestų daugiau sveikinimų. 
Taigi dabar d. JaškeviČius rėn- • 
ka Laisvės šėrininkų suvažia
vimui sveikinimus. Būtų įsma- 
gu matyti mūsų visų laisviečių 
vardus Laisvėje, kad šis suva
žiavimas 'būtų tokis, kokio mes 
visi pageidaujame.

Taipgi čia d. JaškeviČius.jau 
turėjo šių metų Vilnies Kalen
dorių, kuris turi daug gražių 
raštų ir atvaizdų mūsų spau- 
dots rėmėjų iš kitų rųiestų. La
bai malonu praleisti valandą . 
beskaitant raštus mūsų £br- į 
biamų rašytojų, kurie plačiai 
visuomenei yra žinomi. < J

. _ v ... ...................... 1 "

3' pusi.-Laisve (Liberty) -šeštadieri., Sausio-J an. 24, 1953
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Finansinė Atskaita už Spalj, Lap
kriti ir Gruodi 1952 Metų.

Įplaukos Spalio Mėnesį:
< Kp. Kas. prisiuntė. Miestas. Suma 

V 39 P.’ Šlekaitis, Scranton . .. $ 2.00 
185 K. Balčiūnas, Rich. Hill. .. 2.00 
85 A. Račkauskienė. Haverhill 31.20 

‘166 A. Petrikonis, Stamford .. 20.00 
Pav. J. Yakim, Shelter Island 2.50 

‘Pav. A. šešelgis, Chicago ... 2.25
A. šešelgis, kp. iždas ..... 12.75

56 J. Baltutis, Milwaukee .... 4.00 
T62 J. Petrukaitis, Stoughton 25.00 

; 6 Geo. Shimaitis, Montello 2.00
Pav. Ig Lesajus, Seymour 3.00
160 Wm. Mitchell, Benld ....... 5.75
Pav. J. Gudeliauskas, Minersville 2.00 

• »184 F. Beržanskas, Cudahy .. 10.25 
Pav. Liet. Kult. Klub., R. Hill 2.00 

* 54 ,K. Churlis, Elizabeth . ... 10.00
59 U. Paich, Strabone ..........  6.90
87 J. K. Mažukna, Pittsburgh 4.50 

~ Lith. Society, Stoughton .. 6.42 
2S»A. Žemaitis, Baltimore ... 16.90

Viso .........   $171.42

Spaliy Mėnesį Išmokėjimai: 
Knygiaus ir Sekretoriaus alga

už mėnesį .......... •............. $50.00
Paštui už 2-ros Klasės “Švie

sos” siuntimą .................... 25.00
’Pirkta raštinei reikmenų ....... 3.81
,UŽ anglų knygas- jaunuoliams 64.82 
-Už knygų išsiuntimą į užsienį 46.00
*UŽ pašto ženklelius .................. 29.00
■•Atmokėta dienraš. aukų ir pro- *

numeratų .......................... 64.00

Viso ........................ $282.63

Su t rauku
’Balansas buvo .................... $4,016.62
Įplaukų .............. .,............... 171.42

Kartu...................... $4,188.04
" Išeigų ........................... 282.63

Į. V U -----------
Balansas .............. $3,905.41

Lapkričio Mėnesį Įplaukos:
. 50 J. Stanley, Rochester .. . $ 4.00
*• 92 M. Butvill, Cicero ............  9.00

, 52 J. Liminskas. Detroit...... 14.50
i 49 J. J. Daujotas, E. St. Louis 18.75

ŽINIOS IŠ
Lietuviškasis baletas 
“Sužadėtinė”

VILNIUS. — Kaime, kuris 
priklauso dvarininkui Daugė
lai, vyksta vestuvės. Visas 
kaimas sveikina gražuolę Ma
rytę ir jos jaunikį — Antaną. 
Staiga vestuves pertraukia 
urėdas Pustapėdis, pranešęs^ 
kad dvarininkas laukia sve
čių ir reikalauja, kad gra
žiausios merginos atvyktų 
dvaran. Su kitomis mergino
mis būtihai turi vykti ir Mary
tė.

Dvaro puota virsta orgi
jomis. Marytė atsiduria dva
rininko valdžioje. Antanas 
puola į pagalbą žmonai, bet 
pono sargyba — haidukai — 
ji ^suriša. Antano, draugai, 
studento - revoliucionieria u s 
vadovaujami, jaunuosius iš
laisvina. Baudžiauninkai, ne
begalėdami toliau kęsti po
nų išnaudojimo ir savivalia
vimo, sukyla. Dvaras sudega. 
Liaudis linksmai švenčia per
galę.

Toks yra trumpas lietuviš
kojo baleto “Sužadėtinė” tu
rinys. Muziką baletui para
šė I. Pakalnis. Baletą ruo
šia Lietuvos Valstybinis ope
ros ir baleto teatras, vadovau
jamas B. Kelbausko i r M. 
Moisiejevo

LIETUVOS
gaminami ketureiliai kerami
niai blokai, iš kurių daromi 
perdengimai. Naudojami taip 
pat keraminiai pertvarų blokai 
vidaus sienoms, '' betoniniai 
vamzdžiai vėdinimo kanalams 
įrengti ir t. t. Statybos aikšte
lėse naudojama priešakinė 
technika: paslankusis kranais, 
ekskavatoriai, betono plūkimo 
vibratoriai, tinkavimo išdažy
mo įrengimai.

Statyba savo mastu yra visų
didžiausia iš bet kada Kaune 
vykdytų šios rūšies darbų.

“Pergalės“ fabriko dirbail- 
tiesiems bus įrengti 224 butai.

Kauniečiai, atėję pasižiūrėti 
statybos darbų, ryškiai mato, 
kaip jų gimtajame mieste vyk
domos penkmečio plano direk
tyvos.

J. Aukštuolis.

BINGHAMTON, N. Y.
MOTERŲ KLUBAS 
PASVEIKINO LAISVĘ

Moterų Klubo susirinki
mas įvyko sausio 15 d. Na
rių mažai dalyvavo šiuo sy
kiu. Kelios narės, tiesą, ser
ga šalčiu, bet kitos gal šiaip 
sutingo ir nedalyvavo. 
Mums visoms turėtų rūpėti 
org. reikalai. Nepalikime 
tik kelioms narėms visus 
darbus atlikti.

Drg. Jonikienės susirin
ki^ aukų surinktą dėl 
Vilnies* $6.00

Nuošimtis už Laisvės 
prenum. per ’ J. Navalins- 
kienę $11.00

Per Žemaitienę 2.50
Per D. M. Kazlaus

kienę ' 2.00
Metinė mok. 23 narių 8.00
Sausio 1, 1952 m. , ižde 

buvo $23.19

33 J. Urbonas, Pittsburgh . 23.60
' 166 E. Burba, Stamford ........... 2.00

’ ’■-*.10 A. J. Smitas, Phila........... 6.50
79. J. Urmonas, Chicago .19.75 

Z 32 J. Didjun, New Haven .... 10.50
• Aps. 6. A. Lipčius, Eddystone 5.00

' " 84 S. Wolf, Paterson ............  30.00
• —• Anna Philipse, Stamford 30.00 

129 A. Shaffer, Valley Spring 4.00
> 104 K. GUzevich, Chicago 21.25

* 190 P. Nemura, Cleveland .... 4.00
19. K. Matukaitis, Chicago 10.25 

... —*-Pav. J. Jarome, So. Barre. . . 2.00
* 81 M. Smagorienė, Brooklyn 13.90
• 188 N. Balunas, Detroit ........ 8.50
* už knygas per “L.” .......... 3.00
b 110 L. Bckis, Rochester .......  14.25

13 K. Abakan, Easton ........... 2.00

I •*' > Viso .......................... $256.75

Lapkričio Mėnesio Išeigos;
* Sekretoriaus ir knygio alga $50.00

I < * Už anglų knygas irsvet. laidos 88.92
* » Knygų ekspedicija .................. 34.00

‘ Atmokėta aukų ir pren. dienr. 192.63 
< Spaudos darbas ........................ 6.18

’ J Už LLD garsinimą “L.” progr. 25.00 
Atmokėta aukų ateiv. reikal. .. 25.00 
Randa už liep. rugsėjį ..... $0.00

-‘Pirkta raštinei reikmenų ....... 7.57
Išeigos knygų reikale j P. A. 34.00

Viso .....    $523.30

Sutrauka:
Balansas buvo .................. $3,905.41

% . - Įplaukė .................................. 256.75

Kartu .................... $4,162.16
Išeigų ..................................... 523.30

Balansas .......  $3,638.86

Gruodžio Mėnesio Įplaukos:
28 C. Krasnickas, Waterbury $18.30 

KVK, P. Gut, Toronto ....... 112.50
♦ 187 J. Stulgis, Chicago ........... 2.25

55 J. Kalvaitis, Ridgewood .. 10.25
N. Pakali, Chicago ......... 5.00

Pav.- K. Ambrose, Girardville .. 4.00 
— A. Žemaitis, Baltimore   7.00 

11 J. Davidonis, Worcester 20.00 
20 A. Žemaitis, Binghamton 25.25 
Pav. J. Wilkelis, Orlando ....... 2.00

/. 32 J. Didjun, New Haven .. 2.25
■ 13 K. (Abakan, Easton ........:.. 5.30

41 P. Grybas, Grayland .. ... 7.00 
103 P. Vaitekūnas, Hudson 17.00

19 K. Matukaitis, Chicago   5^.50 
— Geo. Jamison, Livingston .. 1.50 
185 K. Balčiūnas, Rich. Hill. 23.25

x Pav, F. Žavis, Bethlehem .r... 2.00 
43 F. Kuklis, Wilkes Barre ... 14.25 

52 J. Liminskas, Detroit 26.75
I g Pav. J. Mažeika, Pittsburgh .. 2.00

19 P. Sholl, Chicago .... ..... 2.00
| / 92 M. Butvill, Cicero 6.50

79 J. Urmonas, Roseland. ..... 8.00

Viso .........................$377.85

NEVARĖNAI ŠIANDIEN
TELŠIAI. Prieš keliolika 

metų Nevarėnų bažnytkaimis 
skendėjo tamsoje. Tai buvo vie
nas iš labiausiai apleistų kam
pelių Telšių apskrityje, čia te
buvo viena — kita krautuvėlė, 
nedidelė pradinė mokykla su 30 
—40 mokinių, viršaičio buvei
nė, smuklė, bažnyčia, kelios 
skurdžios trobelės. Nevarėnuo- 
se nebuvo gydytojo, nė vieno 
žmogaus su aukštuoju mokslu.

Neatpažįstamai pasikeitė a- 
pylinkės centras tarybinės san
tvarkos metais.- Gyventojų 
skaičius padidėjo 3—4 kartus. 
Dabar Nevarėnuose yra sep
tynmetė mokykla su daugiau 
kaip 200 mokinių, kaimo jau-1 
nimo septynmetė mokykla, bib
lioteka, klubas-skaitykla, kul
tūros namai, MTS, ambulatori
ja. čia susikūrė “Naujo gyve
nimo” kolūkio centras.

Šiomis dienomis Nevarėnuo
se atidaryta ligoninė su vidaus 
ligų ir gimdymo skyriais.

K. Petrušauskas.

Gruodžio Mėnesio Išeigos: 
Knygio ir Sekretoriaus alga $50.00 
Už anglų knygas jaunuoliams 21.97 
Aukų jaunuolių reikalam........ 5.00
Randa už spalį-gruodį, 3 men. 60,00

* Už "šviesos’*' atspausd. N r 4 495.00 
. Atmokėta dįenrašč. prenume

ratų ir aukų .........   158.25
* Už pašto ženklelius ...........,... 26.00
- Administracijos išeigos ......... 20.00

Viso ...................... $836.22

u Sutrauka:
Į. Balansas buvo :................  $3,638.86

Įplaukė   377.85

Kartu .................... $4,016.71
\ . Išeigų buvo .......................... 836.22

Balansas .....,...... $3,180.49
• D. M. ŠOLOMSKAS, 

ALDLD. CK. Sekretorius
4 P. BECHYS, 

ALDLD*CK Iždininkas.

Laisves bendroves suvažia- 
'vimas laukia nuo organizacijų 
ir nuo asmenų pasveikinimų.

1,200 APŽIŪROS DALYVIŲ 
, ALYTUS. 1,200 meninės sa
viveiklos mėgėjų -suvažiavo j 
rajono meninės saviveiklos ap
žiūrą.

Gerai pasirodė.eilė kolūkinių 
chorų — Černiachovskio vardo, 
“Vienybės”, “Auštančio ryto
jaus“ ir kitų žemės ūkio arte
lių. Plačią programą atliko 
Alytaus kultūros namų liaudies 
šokių ratelis, kuris jau pilnai 
išmoko visus lietuvių literatū
ros ir meno dekados repertuaro 
šokius.

Su dideliu susidomėjimu bu
vo žiūrima Jelcovo pjesė “Tai
ga“, kurią, režisuojant 1. Am- 
brulevičiūtei, pastatė rajoninės 
ligoninės teatro mėgėjai.

Tuo pačiu metu buvo sureng
ta ir liaudies kūrybos paroda 
su 350 eksponatų.

V. Kirlys, 
Alytaus kultūros namų 

meno vadovas.

KAUNO NAUJIEJI 
KVARTALAI

KAUNAS. — Prie Nemuno 
krantinės verda gyvas dąrbas. 
Statomas ištisas kvartalas ke
turaukščių ir penkiaaukščių 
namų. Jie skirti “Pergalės“ 
turbinų fabriko darbininkamsi 

Buržuazijai valdant Lietuvą, 
būta daug kalbų apie Nemuno 
krantinės užstatymą bei su
tvarkymą. Kąlbos liko kalbo
mis, o šiukšlypų krūvos ir dul
kių debesys taip ir nebuvo pa
judinti. Tik dabar, planingai 
vystant miestą, jis pasukamas 
veidu į upę.

Pastaruoju metu oras kiek 
atšalo. Tačiau tai nestabdo dar
bo tempų.

Darbams paskubinti čia pat

susirinkimas
Lietuvių Amalgarheitų 

siuvių lokalo 269 susirinkimas, 
įvykęs 9 d. sausio, praėjo 
sklandžiai.

Brolis Bay pranešė iš Joint 
Boardo apie darbų stovį. Rea
dy Made dirbtuvėse darbai 
eina gerai. Tūlos firmos jaučia 
darbininkų trūkumą. Special 
dirbtuvėse darbas po švenčių 
sumažėjo. Nors ir nepilną lai
ką dirba, bet kriaučiai pragy
venimą užsidirba.

Raudonajam Kryžiui Amal- 
gameitų unija paaukojo $10,- 
000. Kadangi ižde pinigų ne
daug, tai šių metų pabaigoje 
bus renkamos aukos dirbtu
vėse.

Rubsiuvių unijos sutartis su 
darbdaviais baigiasi gegužės 
mėnesį. Unijos Pildomoji Ta-; 
ryba reikalaus algų pakėlimo, 
darant naują sutartį.

Naujas lietuvių lokalo biz
nio agentas, kuris užima K. 
Kairio vietą, pranešė, kad bu- 
šelmanai gaus tokias jau. sąly
gas, kaip visi kiti kriaučiai 
kad gauna.

Paaiškėjo, kad šiuo laiku iš 
Amalgameitų unijos pensijų 
gauna 1,149 asmenys — vyrai 
ir moterys.

Kadangi sumažėjo skaičius’ 
dirbančių krautuvėse prie rū
bų taisymo, tai biznio agentas 
ragino visus, kurie noi‘i kiek 
užsidirbti šeštadieniais, gali 
pasinaudoti ta proga. Yra 
proga ir amato pramokti.

Šiuo laiku lietuvių lokale 
narių yra 350.

Apie 25 metai atgal lietu
vių 269 lokalas turėjo virš 
tūkstantį narių.

Bendrai imant, 
sumažėjo rūbų 
dustrija. 
stambios 
Vo biznį.

Tūlas 
Boardas

rub

Chicago j e 
gamybos in- 

Pereitais metais dvi 
firmos likvidavo sa-

laikas atgal Joint 
nupirko prie Amal-

1930 
$39.37

inui
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Klubo iždininkė Ona We- 
llus išdavė platų raportą iš 
1952 metų klubo veiklos. 
Geras buvo klubo veikimas, 
atlikta daug gerų darbų. 
Būtų gerai/ kad mes dar 
daugiau pasidarbuotume 
šiais 1953 metais.

O. Wellus raportavo, kad 
Laisvęs vajirtiiikė M. Kaz
lauskienė pridavė riUpširhtį 
$4.00. Ji pati. hedalyvavo 
šiame susirinkime, nes yra 
išvažiavusi su šeima į Flo
ridą gauti saulės spindu
lių, o sugryžusi, manoma, 
darbuosis su didesne ener
gija.

Vajininkė J. K. Navalins- 
kienė raportavo, kad yra 
surinkusi dėl A. Dagilio 
poezijos knygos 16 prenu
meratų ir $13.00 aukų, viso 
pasidaro $29.00.

Visi raportai užgirti.
Nutarta pasveikinti su 

$5.00 Laisvės šėrininkų su
važiavimą.

Nutarta paaukoti $2.00 
dėl A. Dagilio poezijos kny
gos išleidimo.

Nutarta nelaikyti susi
rinkimų vasario ir kovo 
mėn. Sekantis susirinki
mas įvyks balandžio 16 d. 
vakare, paprastoje' vietoje 
ir tuo pačiu laiku.

Ligi pasimatymo su viso
mis. Gal bus oras gražes
nis ir būsime visosvlinks- 
mesnėš. Ų * ‘ 4

J. K. Navalinskienė, 
Mot. Kl. koresp.

ALDLD 20-tos Kuopos 
Moterų Skyriais Raportas 
Už 1952 Metus

ĮPLAUKOS:
Pelnas1 nuo drg, Jonikie

nės susirinkimo $23.55.
Pelnas nuo vakar. 65.45

Pelnas nuo abiejų paren
gimu 89,00

KITOS ĮPLAUKOS
Drg. Jonikienės susirinki

me aukų surinkta dėl sve- 
turgimių gynimo $63.00

V. Gaidis aukojo svetur- 
gimių gynimui 2.00

gameitų Centro (salės) diktą 
namą. Ten nutarta įsteigti mc- 
čtikalis institutas savo na
riams. Taigi, gal greitu laiku 
Chięagos rubsiuviai turės savo 
mediikalį centrą.

\ Ji Behdokaitis.

onm&
1950

$?43.04
___________ -

i mji mi]
■ lll'llįį

• lūiįr ŲnįiDį

^41

.1952

•$1.052.00

Čia parodoma, kiek taksų turėjo sumokėti turėdamas 
$5,OO6 metinių įeigų. 1930 m.'—-$39.37, \ 1940 m.— 
$171.60, 1950 m.-—$843.04, 1952 hi —$1,052. Tai pa
rodo, kaip smarkiai federaliai taksai AUga. Bet kifek 

‘ dar kitų taksų rėikia sumokėti? • . ~• •

$843.04, 1952 hn.—$1,052. Tai pa-

Viso įplaukų buvo : $206.69 
IŠLAIDOS

Aukos SVėtūrgimiiĮ Gy
nimui per Jonikienės susi
rinkimą viso $94.25

(Jonikienės šuširinkime 
surinktą $69.25

Liko, pelno ( $24.55).
V; Gaidžių auką '$2.00 
Mot. Skyr. iždo $40.60 
Vilniai per tą susir. 6,00 
Iš Mot. Škr. iždo ^5:Q0 
Laisvei iš Moterų Sky

riaus iždo $10.00
Liaudies Balsui iš Mote

rų Skyriaus iždo $10.00
Brūseikos, ir Andrulio by

lų vedimui $10.00
Meno Sąjungos mokestis 

už 1952 metus $5.00

Viso išlaidų, $182,25.
Sausio 1 d., 1953 m., ižde 

yra - $32.14.
. Iždininkė, O. Wellus,

Shenandoah, Pa.
Iš LDS 34 kp. veikimo

LDS 34 kuopos metinis 
susirinkimas įvyko 11 die
ną sausio. Narių dalyvavo 
daugiau, negu taip susirin
kime.

Sekr. perskaitė pereito 
mėnesio protokolą. Prot. 
likosi priimtas, kaip para
šytas.

Finansų sekr. išdavė me
tinį raportą. Pinigų per 
metus įėjo $2,042.59.

Išmokėta $2,145.84.
Neda teklius 1952 metams 

ižde buvo $103.25
Dabar tai yra 1953 metų 

pradžiai ižde yra $109.96.
1952 metais kuopa turė

jo vieną balių ir vieną pik
niką Laisvės naudai.
’ Lięt. spaudos labui 'auko
ta $50.00. 1 ' ■

Kuopa turi Lietuvių .Na
mų Bendrovės šerį •,

Naujų narių 1952 metais 
negauta.
. Kuopo.s nar. sirgo 10, 
mirė 5, išsibraukė 9.
. 1952 metais kuopa buvo 
atsilikusi veikime. Aš tikiu, 
kad šiais metais pasidar
buosime geriau.

Iždininkė sutiko su fin. 
raštininko raportu.

Iždo globėjai peržiūrėję 
knygas surado viską tvar- 
koje.

Išrinkta nauja valdyba 
tekantiems 1953 metams.

Pirmin. K. Naravas, 
Prot. rast. V. Maurukas. 
Fin. sekr. S. Kuzmickas. 
Ižd. V. Kuzmickas.

Duoklių rinkėjai ko- 
lektoi’iai: M. Obraitis ir J. 
Dereškevičius. Ligonių lan
kytojai skiriami kas mė
nuo.

Valdyba ir nariai pasiža
dėjo veikti geriau dėl LDS 
šiais metais.

Sekr. S. Kuzmickas.

Newark, N. J.
Vieša padėka

Sausio 13 dieną, po ilgos 
ligos,, mirė mano brolis Adol
fas Kvederas’.ir tapo sudegin
tas Rosehill krematorijoj, Lin
den, N. J.

Labai širdingai ačiū grabo- 
riui M. Buyus už tokį gražų 
patarnavimą.

Taipgi ačiū Sietyno Chorui, 
L. Lučkauskui ir kitiems drau
gams už taip gražias gėles, m

Taipgi ačiū visiems, kurie 
palydėjo į krematoriją ir ati
davė paskutinį patarnavimą.

Lai būna jam lengva Ame
rikos žemelė.

Brolis F. Kvederas

Philadelphia, Pa.
MIRĖ JUOZAS BISTRUMAS 

Sausio 13 d. mirė jau nebe
jaunas, 68 in. Amžiaus lietuvis,' 
Juozas Bistrumas. Tapo palai
dotas ' sausio 17 d., Šv. Kry
žiaus kapinėse su bažnytinėmis 
apeigomis. Laidotuvių direkto
rius buvo J. Kavaliauskas.

Velionis J. Blštrumas paliko 
dideliam nuliūdime savo žmo-; 
ną, 5 dukteris, porą anūkų ir; 
seserį,, energingą visųpmenės, 

jvęikėją, .H. Turei^ienę’ ? 
j Kiek teko patirti-iš; velionio 
I artimųjų, tai J. Bistrūmo gyve

nimas buvo margąs ir nepavy
dėtinas. Jis savo gyvenime 
daug sykių ir ilgai sirgo, su 
didėlėmis kančiomis. Turėjęs 
keletą sunkių operacijų. Čia 
man prisimena viend poeto žo
džiai: varge gimė; varge augo, 
varge mirė.

Jis gyvendamas neturėjo pa
stovaus nusistatymo, retkar
čiais pakrypdavo į kairę prie 
pažangiųjų ir skaitė pažangią 
spaudą ir, atbiflai, vėl pakreip
davo savo minčių vairą link 
bažnyčios ir su tokiu nusista
tymu atsiskyrė iš mūsų tarpo 
amžinai... Bet visuomet buvo 
rimto būdo ir draugiškas.

Mes, visi velionio draugai ir. 
pažįstami, reiškiame didelę už
uojautą pasilikusiai nuliūdime 
Bistrūmo šeimai. Paskutinį at
sisveikinimo žodį tariame: ilsė
kis, Juozai, ramiai ir amžinai 
šaltoj žemelėje, ir mes ateisim 
pas tave.

• Laisvės Rep:

Lawrence, Mass.
Mirė Anupraš Cilcius

Šausio 11 d. mirė Anupras' 
Cilcius, Sulaukęs apie 60 me
tų amžiaus. Paliko žiĄbną 
Vinceiitiną ir bVolį Vincą, gy
venantį Manchester, N. H.

A. Cilcius yra kilęs iš Dzū
kijos—Merkinęs valsčiaus, Sa- 
vilionių kaimo (šiuo metu 
Druskininkų rajonas). Į Ame
riką atvyko prieš virš 40 me
tų ir visą laiką gyveno Law- 
rencujc; dirbo tekstilės fabri
kuose.

Kai Lawrencuje skilo lietu
vių Romos katalikų parapija 
ir įsikūrė tautinė (‘nezaliež-- 
ninku”) parapija, tai velionis 
priklausė pastarajai ir, rodosi, 
per tūlą laiką buvo jos zokris- 
tijonu. Priklausė I^awrenco. 
Lietuvių Piliečių Klubui ir per 
tūlą laiką įėjo į jo direktorių 
tąrybą. 1

VILNIES , 
KALENDORIUS 

. 1953 Metam
i ' ! *

Prirengė L. JONIKAS
• ( Jšleido , dienraštis Vilnis

Į i Knyga 160 Puslapių, Kaina 50c
; . . : , —.■■■■■..f.—t---------- ---- ---- ---------

' Gausus šaltinjš. istorinių informacijų ir žinių. ] 
. ' Daug labai naudingų raštų iš įvairių mokslo 

sričių. Nepaprastai. įdomūs pasiskaitymai, yer- .. 
•: tirigi žinoti kiekvienam.

‘ Apart kitų naudingų raštų, šis veikalas yra 
spalvingai apvainikuotas įgruožine. literatūra, 
prozoje ir poezijoje, žymiausių lietuvių rašytojų. . 

Ši knyga yra mylimiausias draugas turėti savo 
namuose kiekvienam apsišvietusiam žmogui il
gais žiemos vakarais. Įsigykite ją tuojau.

Ant užsakymų siunčiame ir į kitus miestus. Už-
■ sisakantiems iš kitur po vieną kopiją kairia 60c, 

persiuntimą apmokame. Mokestį galite prisius- ”
■ ti U. S. pašto stampomiš—3c, 5c ar 10c.

Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai:

LAISVE
HOęlŽ Atlantic Ąvc., Richmond Hill, N. Y.

ATSIŠAUKIMAS
Dėl A. Dagilio poezijos rinkinio prenumeratos

; * Per 'keletą dešetkų metų mūsų žynjlisis Amerikos lie
tuvių poetas A. Dagilis yra sukūręs daug šaunių eilėraš- 

' ■' Čių. ; Gražu būtų geriausius jų turėti knygos formoje.
Bet galėsime tokį rinkinį išleisti tiktai už iš anksto su- 

• rinktas'f prenumeratas bbi aūkas.
Todėl prašome tuojau užsiprenumeruoti. Prenumera-

, ta tiktai $1. Prenumeratorių. vardai ir pavardės tilps 
knygos gale.

Be to, kurie ištesite, prašomi rinkinio išleidimui pa
aukoti. Viską siųskite Laisvės Administracijai —u.

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hili 19, N. Y.
.........  A...................................

Siuomi užsiprenumeruoju A. DAGILIO poezijos knygelę

i ir užsimoku $................
; t

: Vardas ir Pavarde ..........................................................;............

: Antrašas

: Miestas

PASTABA: Vardus ir pavardes, taip pat adresus, 
užrašykite aiškiai, suprantamai, nes knyga bus 
meratoriams pasiųsta tiesiai į narnąs.

Koresp. /• . • I z • - r ■ -” Ar
4 pusl.-Laisvė (Liberty)-Šeštadieh., SatisioJan. 24,
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Kas girdėt Miami, Fla.

(Tąsa) ’
Ir atsitiktinai ji nuvalydavo jam nosį, 

nušluostydavo, suduodavo jam niuksą. Bet jos 
rankos jo neįžeisdavo, ir netgi (nors jis ir gar
siai priešindavosi) ne perdaug būdavo 
nemalonu. Ne kiekvienas norįs gali bū
ti nuplaktas karalienės ranka! Iš kitos 
— “dievaži!” -(tai buvo vienas iš jo su
rinktųjų dirbtuvės trupinėlių) jis nebū
tų tai prisiėmęs!.. O be to, Silvi jam bu
vo žavi net ir be skeptro. Savo moteriš
ku puzzle*, sudėstytu iš vienokių ir kito
kių dalių, ji buvo jam patiekusi didžiau
sią dalių skaičių; jis mėgdavo prisi
spausti prie jos suknelę, galvą priglaus
ti prie jos pilvo, klausytis jos balsė (jis 
girdėdavo jos juoką Visame jos kūnė); 
arba kopti į ją, pradedant šlaunimis, kol 
pasiekdavo viršų; ir tada, abiem rah- 
kom apsikabinus apie kaklą, jis trinda- 
vosi nosimi, lūpomis, akimis į švelniį 
skruostą ir ten prie ausies, į tas labai 
šviesias kvepiančias garbanėles. Tai, kas 
suaugusiųjų dvasiai yra šikis, vaikams 
yra prisilietimas. Tai yra talismanas, 
įgalinąs pamatyti pėf šietias, o šiapus 
austi lyg ir matytų daiktų svajas ~ gy
veninio iliuziją. Vaikas audė savo dro
bę. Ir nežinodamas, kas yra tos šviesio
sios garbanėlės, tas skruostas, tas bal
sas, tas juokas, toji Silvi ir kas tai aš, 
jis galvojo:

— Tai mano.
• > *

Aneta grįždavo vakare. Ji būdavo iš
badėjusi. Visą dieną ji vaikščiodavo dy
kumoje be vandens, pasaulyje be meilės. 
Visą dieną ji eidavo, nukreipusi akis į 
šaltinį, kurį ji susiras vakare. Ji girdėjo 
jį dainuojantį ; iš anksto ji panešdavo ja
me savo lūpas; ir galėjo atsitikti, kad 
gatvės praeivis šios puikios, skubančios 
moters šypsnį, skirtą savo kūdikio pa
veikslui, sau prisiihidavo. Juo ji artėjo 
prie Silvi namų, juo jos žingsniai spar
tėjo, greitojo lyg arklio, užuodžiančio 
avižas; ir kai pagaliau ji sugrįždavo, 
juokdamasi godžia meile, nors ir kaž
kaip būdavo pavargusi, ji laiptais už
bėgdavo tekina. Durys atsidarydavo j ji * 
įsibraudavo ir sutirpdavo, paėmusi 'ma
žytį; ji pagriebdavo jį, jį prisispausda- 
vo, pašėlusi lesdavo jį — akį, nosį, po 
nosimi, nesvarbu, visur, kur tik pakliu
vo; jos nenumaldomas džiaugsmas reikš
davosi didžiausiu triukšmu. O jis pa
čiame žaidimo įkarštyje arba patogiai 
įsitaisęs ant minkštos kėdutės smagino
si, rimtai braižydamas kreida linijas ar- 
f>a painiodamas įvairių Spalvų siūlus, ir 
nebūdavo- patenkintas šiuo įsiveržimu. 
Ši didelė, staigi moteris, kuri įeidavo, 
riet nesušukusi pasisaugoti, gniaužė jį, 
vartaliojo, žvygavo jam į ausį, dusino jį 
bučiniais... jis to nemėgo! Kad su juo 
elgtųsi kaip patinka, be jo leidimo, ne, 
tai buvo niekšinga! Jis su tuo nesutiko. 
Jis priešindavosi rūškanas; bet ji tik dar 
labiau įnikdavo jį purtyti, jį meilinti; 
ir juoktis, ir šaukti!.. Joje viskas jam 
nepatikdavo: ši stoka pagarbos, šis 
triukšmas, šis smarkumas... Jis puikiai 
suprato, kad ji galėtų jį mylėti, juo gė
rėtis ir net jį bučiuoti. Bet reikia būti 
mandagesnei! Iš kur ji tokia atsirado? 
Skilvi ir jos panelės daug labiau išauklė
tos. Kai jos su juo’ žaisdavo, net kai 
juokdavosi, rėkaudavo, vis dėlto ne tokiu 
šauksmu ir ne taip storžieviškai—grieb
ti ir bučiuoti! Jis stebėjosi, kad Silvi, 
kuri taip puikiai mokėdavo išprausti 
galvą savo pavaldinėms, nepamoko man
dagumo šią neišprusėlę ir kad ji jo ne
gina nuo tokios draugystės. Bet Silvi, 
priešingai, kalbėdavosi su Aneta meilios 
lygybės tonu, kurio ji nerodė įeitoms, ir 
ji sakydavo Markui:

• Z 4 • ' < 'f* '■ j

— Nagi, būk maloneshis! PabučiŪok 
savo mamą! , ,

Savo mamą! Jis, be abejo, tai žinojo. 
Bet’tai juk ne pagrindas! Taip, ji taip 
/pat buvo namų pajėga. Jis dar tebebū
to per arti krūties šilimos, kad galėtų 
savo smaguryje burnoje pamiršti sal
daus pieno skonį ir savo paukštelio kū
ne auksinį šešėl? jį priglaudusio sparno. 
Dar arčiau buvo anų ligos naktų, kai ne
matomas priešas, smaugė paukštelio ka
klą... o viršum jo buvo palinkusi didžio- 
fcios globėjos galva. Žinoma, žinoma!

0 Vaikiškas žaidimas, kur iš dailų rėflcia sudėti 
visas paveikslėlis, • **

Bet šiuo metu ji nebebuvo jam reikalin
ga. Jei jis savo aruode ir saugojo šiuos 
ir šimtus kitų atminimų, dabar jis jais 
nesiriaūdojo. 'Gal būt, vėliau,' matysim.?. 
Dabar kiekviena akimirka jam teikė ’ 
PatijOs manos; jam buvo daug darbo ją 
visą šūrinkti. Vaikas iš prigimties yra 
nedėkingas. Mens momentanea... Ar jūs 
manote, k&d jis turi laiko prisimintų kas 
vakar buvo gera! Jam gera yra tai, kas 
gera* šiandien, šiandien Aneta labai kly
do, leisdama kitoms, malonesnėms ir 
netgi naudingesnėms,, save užtemdyti 
Marko akyse, tlžuot ėjusi pasivaikščioti 
dievas žino kur ir vakarais ne vietoje pa
sirodydama, kodėl ji, kaip Silvi arba ki
tos, nepasįlikdavo • visą dieną rūpintis 
Marku ir jam meilintis ! Dabar tesižino. 
Taigi jis teikdavpsi nusileisti tjk tįek, 
kiek reikėjo pakęsti; Anetos užsipuoli
mus ir į beprotišką meilės klausimų lie
tų atsakyti keliais šaltąis ir bodžiais 
taip, ne, laba diena, labanakt; paskui, 
bėgdamas nuo naujos liūties ir šluosty
damas veidą, jis grįždavo prie savo žai
dimų arba ant Silvi kelių.

Aneta negalėjo nematyti, kad Markui 
Silvi labiaū patinka. Silyi tai dar labiau 
matė. Jos abi iš to juokėsi: atrodė, kad 
jos abi tam neteikia nė šešėlio svarbos.- 
Bet širejies gilumoje Silvi buvo paten
kinta,i o Aneta pavydėjo. Jos labai sau- 
gojosi tai sau prisipažinti. Silvi, būda
ma gera mergina, vertė nemandagų Vai
ką pabučiuoti Anetą. Anetai neteikė di
delio džiaugsmo tie glamonėsiai iš prie
vartos; labiau jais džiaugdavosi Silvi. Ji 
sau nesakydavo apvagiahti vargšo sodą 
ir po to karališkai jam pasiūlanti kelis 
vaisius. Bet tuo, ko neprisipažįstame, 
kad neapsikraųtume , sąžinės skrupūląis, 
mes dar lUbiau gardžiuojamęs sučiaupta 
burna. Ir visai be jokios klastos Silvi 
gėrėjosi malonumu, kad mažytis jai mei
linasi, ir labiau norėdavo parodyti tu
rinti jam galios, kai Aneta būdavo na-' 
mie. Aneta, dėdamasi juokaujanti, 
blankiu balsu sakydavo:

t i «Į - ,

’ — Toli' nuo akių, toli nud širdies. ‘
Bet josęširdis nerūstavo' juokaudama; 

Ironijos riebūvo. ' Humoras reiškėsi tik. 
Anetos prote; Ji mylėjo kvailai,- kaip 
neprotingas padaras. Skaudu būti mote
riai tarp moterų ir turėti slėptis. Apsi-' 
juokintum, parodydama savo vargšę iš
alkusią širdį. Kitiems Aneta vaidindavo 
prisisotinusią meile, kalbėdavo api-e savo 
darbo dieną, apie matytus žmones, apie 
tai, ką sužinojo, pasakė ar padarė — žo
džiu, apie visa, kam ji buvo abejinga 
(O! ir dar kaip!).

Bet naktį, sugrįžusi į savo butą, viena 
su savo vaiku ji galėdavo prisisotinti 
kančia! Taip pat ir džiaugsmo verpetais. 
Nebereikia griebtis jokio atsargumo. 
Nebėra nuo ko slėptis. Ji sau vienai turi 
savo sūnų. Ji truputį jį piktnaudojo; ji 
nuvargindavo jį savo beprotiška meile. 
Kadangi čia, toli nuo Silvi, jis nebebuvo 
pats stipriausias, mažasis politikas ne
rodydavo savo pasipiktinimo: iki pat se
kančio ryto jis turėjo taikytis su šia iš
sišokėlė motina.* Jis naudodavosi tak
tika: jis dėdavosi leipstąs miegu. Per 
daug apsimesti jain nė nereikėdavo; po 
darbingų dienų miegas greit ateidavo. 
Vis tiek jis dar nebūdavo atėjęs, kai už
simerkęs, nusviręs lyg avinėlis ant mo
tino^ rankų, Markas rodydavosi nulei- 

• pęs. Aneta, pertraukdama savo čiulbėji
mą, turėjo jį nešti į lovą; ir mažasis 
juokdarys pusiaumiegis laiptas" p’o laip
to (tikriąu laiptų turėklais) nusileisda
vo iki pat laiptų apačios, juokdavosi po 
apklotu, pro Sumerktas blakstienas ma
tydamas lengvatikę mamą, kuri bežadė 
jį garbino. Jis jautė savo pranašumą ir 
Uz tai buvo jai dėkingas; atsitikdavo 
net, kad įsisfnaginęs jis apglėbdavo ran
komis kiūrančiosios kaklą. Tokia staig- 

„mena Anetai atlygindavo už visus jos 
vargus. Bet taupus, vaikas nedažnai tai 
pakartodavo. Aneta turėdavo užmigti 
alkana. Bet. prieš tai ji dar pasivąrty- 
davo lovoje daugelį kartų, klausydama 
mažyčio alsavimo ir narpliodama savo 
karščiuojančias mintis... Jis‘jos nepabu
čiavo nuoširdžiai... Ji sau sakydavo:

— Jis manęs nęmyli...
♦ ’ ? 1 4

Jos širdis susigniauždavo. ' Bet ji ir 
vėl tuoj atsigaudaVo':

— Ką gi aš čia dabar išsigalvoju? , .
Šią' mintį tuoj reikėdavo, atstumti.

(Bus daugiau)

žiemos laiku ir atvyktų čia 
pasilsėti, pasišildyti saulės 
spinduliuose, nes jiems vi
siems reikalingas poilsis ir 
būtų didelė permaina. Mes, 
“Laisvės” ir “Vilnies” skai
tytojai labai įvertiname pa
siryžimą ir prisirišimą 
prie darbo. Bet reikia ne
pamiršti, kad sykį ant svie
to gyveni ir kamgi save 
taip varginti? Juk darbas 
nepabėgs. Jeigu laikraštis 
ir suvėluos dieną kitą, tai 
niekas neatsitiks. Dabar, 
kai S. Vetchkis. sugrįš, tai 
kitas gali atvažiuoti. Vieni 
kitus gali paliupsuoti.

Kalbėjausi su' Bovinais. 
Jie labai patenkinti, čia gy
vendami. Peteliškė.

Dr. Alan Nunn May, 
Anglijos atominis moks
lininkas, paleistas iš kalė
jimo, iškalėjęs 6 metus ir 
8 menesius už suteikimą 
atominių informacijų So
vietų Sąjungai, pareiškė 
reporteriams i “Aš manau 

tai dariau teisingai ir ti
kiu, 'kad ir daugelis kitų 
taip mano.”

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne,
tai pasirūpink gauti.

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su, medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.
KVORTA MEDAUS $1.10 
Gaunamas Laisves Įstaigoj 
wwwr’vwwwww'wvwowwtvwv
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MATTHEW A.
BUYUS
’ (BUYAHSKĄS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

I 426 Lafayette St.
’ Newark 5. N. J.

MArket 2-5172

c

Kadangi Miami oras vi
suomet gražus, tai ir žmo
nės plaukte plaukia į Mia
mi pasišildinti po karštos 
saujės spinduliais. Dabarti
niu laiku mieste tiek vasa
rotojų, kad ir praeiti nega
lima. \

Atvažiuoja čia praleisti 
laiką ir daugiau lietuvių. 
Tenka susitikti pažystamų 
ir nepažystamų. Iš Pitts
burgh, Pa., atvykusi sve
čiavosi apie porą savaičių 
Agnes Genaitienė. Iš Los 
Angeles, Calif., atvykę sve
čiavosi M. Cvirkienės duk
relė, žentas ir anūkė — 
Jack, Alice ir Janice Mel- 
fiai. Visa Melfių šeima pri
klauso prie LDS,' daug pa
tarnauja parengimuose, lo
šimuose. Jie labai mylimi 
tarp Los Angeles pažangių
jų lietuvių. Taipgi Cvirkie
nės sūnus su žmona sve
čiavosi pas savo motiną.

Iš Worcesterio, Mass,, at
vykę Susitinku Jurgis-Ži- 
linskas su savo žmona ir 
posūniu šildosi ant saulu
tės. Čia randasi Staugai- 
tienė ir Yuškienė iš Hart
fordo, Conn.

Iš Brooklyn© atvyko ir 
atostogas leidžia Sutkus* 
Alice Šidlauskaitė, St. Vet- 
chkis ir M. Klimas. St. 
Vetchkis. yra dienraščio 
Laisvės darbininkas. Miami 
lietuviams labai malonu 
pasimatyti su minėtais sve
čiais. Džiaugiamės jų su
laukę. .

įvairūs išsireiškimai
Spaudos jėga. — Trijų 

laikraščių a.š labiau bijau 
negu šimtą tūkstančių dur
tuvų. Napoleonas

Kai žmogus ryžtasi nužu- < 
dyti, tigrą, jis tai vadina 
sportu; kada gi tigras nori 
žmogų nužudyti, pastarasis 
vadina tai žvėriškumu.

George Bernard Shaw
; Ml ■

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ .KNYGŲ 
ISIGYKIT JAS TUOJAU 
C 

----- » •-----

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėjo

Prirengė
„ DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS I

ši knyga yra jums daktaras namuose, ir Štai kodėl: ji pa
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap- 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai 
pasiutęs Šuo. įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritirpas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitręnkimas ir prisitrenkimas puolant iki' praradimo są
monės, ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėjimas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas. į
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne-z 

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir, šim
tus nurodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimuose.

Ši knyga paduoda daug receptų, taip kad be daktaro gali' 
gauti vaistinėje vaistų pirmosios pagalbos reikalui,

\ *

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.
Nupiginta kaina 60c.

Taipgi smagu: pasimatyti 
su draugais, kurie buvo iš
važiavę ant visos vasaros 
į Detroitą, o dabar sveiki 
laimingai; čia grįžo. Tai 
draugai Koch ir Krupp. 
Taipgi jie parsivežė tjš De-( 
troito A. Demskienę .ir M. 
Tvaskienę^. kuriąs bus čia 
iki pavasario? Tik draugai 
krupp negalėjo ilgai čia 
būti. Gavo pranešimą iš 
Detroito, kad jų sūnus pa-

Virėja J
I ‘ f

Svarbūs’ pamokinimai valgių gaminimui
Parašė K. PĘTRIKIBNĖ.

, Knyga iš 220, puslapių, su keliais šimtais receptų lietu
viškiems ir kitatautiškiems populiariems valgiams gaminti.

Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų
[ maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką. Išleido

■rLietuvių Literatūros Draugijos Moterų Komitetas.
Kaina $1.00 ; nupiginta kaina 75c.

LAISVE
i 110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y.
I '1

vojingai sušitgęs,- tai turė
jo vėl rėngtiš- ilgon kelio
nėn atgal( į Detroitą. Kai 
sūnuš. pergyveno1 sunkumus 
ir šveikata pradėjo taisytis, 
tai jie vėl grįžo į Miami. 
Linkime Krupp sūnui lai
mingai pasveikti, o ‘tėvam1 
linksmai laiką Miami mies
te praleisti.

*Kai Cvirkienės dukrelė 
su šeima, pabuvę čia 3 ar 4 
savaites, ruošėsi grįžti į 
Lo.s Angeles., motina suruo
šė gražų pokyliuką jų iš
leistuvėms. Sukvietė būrelį 
savo artimiausių pažysta
mų, skaniai visus pavaiši
no. •

Na, taip ir* eina laikas. 
Kai vieni svečiai atvažiuo
ja — priimtuvės, kai kiti 
išvažiuoja būna išlėistuvėš. 
Tai tas laikas, greit bėga, 
kad nei'nepajunti, kaip jhe- 
tai prabėgo. O šįimmib^o 
tokio, naujo. Oras, Kaip pa
prastai/ labai gražus. Turi
me ir vėsesnių dienų. Bet ir 
gerai, tai šiokia tokia pa
mainai.
. Dienraščio Laisvės štabo 
draugalih norėčiau primin
ti, kad jie imtų atostogas

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

ELIĄS
LAIMĘ

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti j šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:

110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.

VISOKIAIS
APDRAUDOS • REIKALAIS

■CHARLES-J. ROMAN
• \ ■ • \ * «

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
/ 5 ' I

Liūčfėsio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, gheit suteiksime modernišką patarna
vimą. ^Patogiai ir gražiai moderniškai Įruošta 
mūsų šermeninę. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110 
, z • L, -

. ž.   —f - • r r nr . i i i  ~j "   i,. . ..i

Kreipkitės pas lietuvius

ORMAN & MICHELSON
Gausite pilniausį, sąžinišką patarnavimą. Mes patikrinsime I 
ar esate tinkamai aprūpinti apdrauda, ar jūsų apdrauda 1 
galuoja. Taip pat parūpiname tokios apdraudos, kokios ' 
jums reikia tinkamai apsaugojimui jūsų nuosavybės, namo, | 
biznio, automobilio, ir tt... Mes taipgi atnaujiname išsi
baigusią apdrauda. Pildome income tax blankas.

Parduodame visokius namus visose miesto dalyse ;
1U-15 JAMAICA AVE., RICHMOND HILL, N. Y. - 

Telefonai.- Virginia 9-0842 ir Virginia 7-4111

5 pusi.-Laisve (Liberty)-šeštadien., Sausio-Jan. 24, 1953



Malioriai piktinasi 
persekiojimais
, Maliorių Distrikto 9-jo vir
šininkas M^ Rarbak pradė
to žygips prašalinti iš unijos 
6 vadovaujančius unijistus, 
kaltinant juos “komunizme.” 

: Eiliniai ętialioriai tuo nepa
tenkinti, Jie sako, kad Rarbak 
tai daro tikslu nuslėpti faktus, 
kad jo valdymo laiku narių 
skaičius sumažėjo, darbo są
lygos pablogėjo, o unijoje į- 
vesta santvarka panaši i lai- 
vakrovių “karaliaus” Ryano 
diktatūrą. Net mažieji sam
dytojai nepasitenkinę. Tik 
stambieji bosai • džiaugiasi, 
įad jiems nereikia “atsipra
šinėti už paskiausią sutartį.” 
£ Paskiausioje, Rarbako pasi
rašytoje sutartyje darbininkai 
tegavo algų priedo. Taipgi iš
mesti kai kurie Weinstock va
dovybės laikais buvusieji gau
ti darbininkams pagerinimai.
Į Weinstock buvo pirmasis 
Vadovaujantis progresyvis iš
ėstas iš' unijos pokariniam 
taudonbaubizmui pradėjus į- 

•’ šigalėti. Rarbak užėmė jo vie
tą. Didieji bosai Rarbaką pa
kylėjo, o darbininkams .jis 
pradeda įkyrėti. Dabar jis jau 
turi šalinti iš unijos net 6 va
dovaujančius narius, kad ga
lėtų pats pasilikti valdoyu.
? Užpultieji žada nenusileisti 

Jr tikisi, kad darbininkai jiems 
tame pagelbės. Ralph French, 
buvęs ilgus melus lokalo 454 
biznio agentu, vieną teisminę 
pylą prieš Rarbak laimėjo ir 
Jęovoja toliau. Lokalai 490 ir 
005 jau. nutarė persekioja
miesiems pagelbėti.

Busy firmos atmetė 
pasiūlymą derėtis
. CIO Transport Workers U- 
nija buvo sutikusi pradėti de-- 
rybas sugrąžinimui darbinin
kų į darbą tuojau, o derybas 
link naujos sutarties pavesti 
arbitratoriams. Tačiau- kompa
nijos atsisakė į derybas eiti 
ar savo arbitratorių skirti.
. • Kompanijos eitų į derybas 
tiktai tuomet, jei darbininkai 
sutiktų ’’nusimušti algas ar i 
miesto valdžia užtikrintų lei-'i 
dimą pakelti fėrą.

Al-

Neleidžia dukters 
blogon mokyklon

New York o gyventojas
len M. Myers tapo pašauktas 
į šeimos teismą pasiaiškinti, 
dėl ko jis neleidžia savo duk
rytės mokyklon.

Atsakyme į pašaukimą, My
ers per savo advokatą pareiš
kė, kad mokykla No. 19 yra 
arti šimto metų senumo. Ir 
kad ji ‘taptų mirties 'siųstais 
atsitikime gaisro.”

Myersui buvę pasiūlyta 
siųsti 9 metų amžiaus dukry
tę kiton, toliau esančion mo
kyklon, jeigu1 ta nepatinka., 
Bet jis atsisakė. Kelionė su-; 
darytų “bereikalingų sunku
mų” mergaitei ii’ tėvams. Mer
gaitę mokina namie jos moti
na, turinti mokytojos diplomą.

SUBWAY SPŪSTYJE JI 
PRARADO ČEVERYKĄ

Mrs. Wakely iš Bronx va
žiavo j darbą, kaip ii* visuo
met. Tačiau tą vieną rytą at
sitiko kitaip. Bandant išeiti iš 
subway 
stotyje, 
patekti 
atstūmė
durų pasiliko nutrauktas jos 
batelis.

traukinio 125th St. 
minia besiveržiančių 
i tą traukini ją urmu 
atgal į traukinį. Už

Atvažiavus i 86th St. stotį 
atsitiko tas pats — ją įstūmė 
ątgal į traukinį ir dar kai kas 
primynė basą koją. Ji išlipo 
tiktai trečioje ekspresinio 
traukinio stotyje — Grand 
Central. Išlipo apsiverkusi ir 
susirūpinusi, kad dėl to viso 
gal praras neseniai gautą dar
bą; ’ • ' !

Pagaliau, ji susirado stoties 
prižiūrovą, kuriam moters pa
gailo, prižadėjo užtarti bosui, 
kad ne ji kalta dėl nepribuvi- 
mo į darbą. Pagelbėjo 
naujus batelius.

New York o linijos 
baisiai perpildytos dėl 
darbininkų streiko,
kompanijos nesistengia ginčą 
išspręsti derybomis su darbi
ninkais.

gauti

dabar 
busų 

Tačiau

Užrašyk Laisvę Savo Draugui.

Viskas paruošta banketui, 
tik svečių laukiame

Laisvės banketui, kuris į- 
vyks šį sekmadienį, jau viskas 
paruošta* Liekasi linkėti, kad 
visi sveiki sulauktume tos die- 
nos ir kad visi keliai būtų at
dari ir gražūs mūsų sveteliams 
atvykti.

- šviežios 
sieksnius 
sutaisytų

Mūsų gerosios šeimininkės 
nupirko ir su savo pągelbinin- 
kais parvežė gausą 
paršienos. Padarė 
tikrai . lietuviškai
dešrų. Vištelės išpraustos, tik 
pečiun šauti. Kitkas taipgi su-' 
planuota, supirkta. Vaišių bus 
gerų ir gausiai.

Nežiūrint gausos, .visi, ku
riems galima, prašomi įsigyti 
banketo bilietą nelaukiant 25- 
tos vakaro, šerininkai prašomi 
įsigyti bilietus vakarienei kai 
tik įžengsite į salę, 10 vai. ry
to. Jei-pasirodytų kurio mais
to maža, tuo laiku dar galima

padauginti. Atsisędus prie sta
lo 6-tą valandą padauginti ne
galės.

Bilietų, yra atidėta ir tiems, 
kurie iš anksto negalėjo įsigy
ti. Visi kviečiami ateiti. Mūsų 
prašymas iš anksto apsirūpin
ti bilietais, vyriausia taikomas 
tiems, kurie savo padėtį jau 
žino, kurie tikrai galės daly
vauti. ... -

Vakarienę valgysime lygiai 
6. vakaro.

. jokiai 7 :30. šokiams Įžanga 
75 centai.

Viskas įvyks sausio (Jan.) 
25-tą, Liberty Auditorijoje, 
Atlantic Avė. ir 110th St., 
Richmond Hill. Salė du blokai 
nuo BMT Jamaica linijos 111 
St. stoties. Bušai 22-Atlantic 
Avė. ir Q-37 priveža prie 
salės.

Iki pasimatymo sausio 
tą, Liberty Auditorijoje.

Raketieriai priešus šaudė 
varžybose už galią

Dominick Genova, pa
šauktas liudyti New York 
State Crime Commission posė
dy.!, papasakojo, kaip' raketie
riai užvaldė unijos lokalą ir 
darbus prieplaukose.

Vyriausia jų- įtaka buvusi 
pištalietas, revolveris, peilis. 
Eilinis darbininkas neturėjo 
pi‘ogos pakrutėti. Internatio
nal Longshoremen’^ Associa
tion 824-sls' lokalas New Yor- 
ko Wdst Sidėje tapo raketie- 
riams aukso kasyklomis.

. . . . ■ ' . Y
Paties Geno(va ryšiai ir ben

drovė su gengsterio . , bowers 
gauja prasidėjo Sing Sing ka
lėjime. Gepova buvo ■ nuteistas 
už apiplėšimą. Jis iš ten išėjo 
atbuvęs septynerius metus’ iš 
20 metų termino. Ten jis su- 
subičiuliavo su John Apple
gate (Apples)., kuris iš kalėji
mo pateko į darbininkams

PAKVIETIMAS I LAISVES

BANKETĄ
GERA VAKARIENE IR ŠOKIAI

Ta puiki iškilme įvyks -
* • t

Sekmadienį, Sausio - January 25 d.
------------------------------------------ t—

- Tuojau įsigykite bilietą, $3.00
Daug palengvinsite rengėjams išanksto 

įsigydami banketo bilietą

Banketas bus
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y.
t

Vakariene bus .duodama-lygiai 6-tę v. vak.

CEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
f * * •

Gros šokiams. Vien šokiam įžanga 75c.
. ' Šokiai prasidės 7:30 vai. vakare

pat

samdyti boso darbą French 
Line 90-toje prieplaukoje.

Kai Genova išėjo iš kalėji
mo ir nuėjo pas savo bičiulį 
iš Sing Sing, pas bosą Mr. Ap
ples, jis bėgiu vienos paros 
gavo unijos nario kortą ir toje 
prieplaukoje darbą. Po to per 
10 metų jis su gengsteriais bi
čiuliavosi ir buvo skaitomas 
savu. Ta jo bičiulystė su Ap
ples baigėsi tuomet, kai'Ap
ples įsakęs tūlą jam priešišką 
asmenį “sutvarkyti,” o jis, Ge
nova, atsisakęs.
. Už atsisakymą,;• Genova bu
vęs prašalintas iš darbo ir iš 
pajūrio. Tai pabaręs patsai 
Bowers. O po to. ne už ilgo 
pats Genova vos tiktai išlikęs 
nenudėtas. , ‘ .

* Tūlus tos gaujos nudėtųjų 
Genova minėjo vardais. Prie
šus nudėję, likusieji tapo dar 
galingesniais valdov. pajūrio. 
Bosais darbininkus' samdyti 
pastatė tiktai savo pakalikus. 
O į darbą samdė tiktai nuo
lankius jiems, kurie lengvai 
davėsi išnaudojami. Gi pasi
priešinę išnaudojimūi alko 

r diena dienon eidami į prie
plaukas stovėti eilėse ir vis ne
sulaukdami darbo. .

1 ■. Unijos “amžinasis

Ko palinkėsime 
toms draugėms?

—Ar^ ateisi pas mus vasario 
15-tą? — ūžklausė veikli klu- 
bietė.

—Kur?
—Į mūsų draugių 65 metų 

sukakties puotą.
—65 metų ? Rodos, kad mo

terų klube 65 metų amžiaus 
moterų nesiranda.

— Dėl to išrengiame sukak
ties puotą, kad jos-jaunos. Jos 
tik daug metų turi, ^et darbe 
leijktyniuoja su jaunesnėmis 
už save. , : V . ' ?

—šitaip! Kas jos? Pasakyk, 
paslapties neišduosiu. .
, r—Paslapčių neturime, — 
atsakė klubietė. —- Rengiame 
viešai. Į surprizo pobūvius 
kartais patenka asmenys, ku
rie jubiliejatams nepritaria. 
O tie, kurie būtų norėję daly
vauti, nesužino, pasilieka 'už 
durų. Pasiimk kvietimą, suži
nosi ir kitiems pasakysi.

Kai pamačiau kvietimą, pa
sisavinau jį be siūlymo. Kas 
galėtų iškęsti į tą pobūvį nė
jęs? ęePebrantės daugeriopai 
vertos pagerbti. Ir tikslas gra
žus. Taipgi ir pobūvis, žinau, 
bus vaišingas ii’ gražus, nes 
ir rengėjos taip pat yra žino
mos darbštuolės ir paskelbu
sios šeimininkės.

Pokilis rengiamas pagerbti 
Anną Titanienę ir Mary Kal- 
vaitienę. O rengėjomis' yra 
taip pat klubietės.

Dauguma vietos 
no tas abi jnoteris, 
lonias, draugiškas 
gas organizacijų nares. Jos 
visur matomos. Visas vertin
gas lietuvių sueigas lanko. 
Dažnai jas matysi einant sun-\ 
kias šeimininkių pareigas ban
ketuose, nors tas pareigas ten
ka eiti atidirbus darbą fabri
ke ar kitokioje įmonėje. : ' ■

Norisi apie jas pasakyti kai 
| ką daugiau. Bet šiam sykiui 
lai ’ užteks. ’ Šiuomi dar noriu 
priminti tiktai tiek, kad klu- 
biėtės prašo visus kooperuoti 
tame jų darbe. Nesigailėsite 
patekę į tą pobūvį.

Pradžia 2 vai. po 
Prasidės su įdomia programa 
ir lengvais užkandžiais, užsi
baigs su didžiosiomis vaišė
mis.

Biznis jį apvylė
Sausio 16-tą nužudė šeimą 

ir pats nusižudė Herbert Set- 
tel, 36 metų, New Yorke tu
rimos su partneriu šapukės 
savininkas. Tyrimas nustatė, 
kad jis tai padarė dėl stokos 
finansų.

sittel buvęs, firm, sąskaiton 
supirkęs $3,500 .vertės reik
menų savo namams Union, N. 
J. Tikėjęsis atsiteisti iš pelno. 
Bet biznis nedavė to, ko tikė
josi.

Baltimore, Md.
Help Wanted—Female 

/
•HOUSEKEEPER MATURE. To 

keep house for young working 
couple. 1 young child. Position of
fers wonderful living conditions With 
beautiful surroundings'. Private room. 
Good salary. Live in. Sundays off. 
References required. .This is a per
manent position for a competent 
pleasant woman. Call TU. 9195. 
Monday thru’ Friday. 9 A. M. to 6 P. M. 
- Saturday 9 A. M. to 2 P. M.

(17-19)

SKELBKITES LAISVĖJE

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

WOMAN. Experienced who desires 
good home for cooking and light 
housework. Own room and bath. 
No' laundry. References required. 
$30 per week. Stočiai Security.

Cal] MIDWAY 2-4538.
(16-22)

lietuvių ži- 
kaipo ma- 
ir darbin-

nares.

pietų.

Aš Būsiu

HOUSEWORK. General ‘ Cooking. 
Experience and references prefer
red. All modern appliances; sleep in 
Thursday and Sunday off. G&d 
home; steady position for right wo
man. Phone Melrose 5-1992 for in
terview.

(15-21)

/SETTLED WOMAN. Housekeeper. 
Good ironer, some cooking. Sleep in. 
5V2 days per week. Good salary, 
good home for right woman. Phone 
Moorestown 9-1509 for interview.

(15-2D

OFFICE GIRL. Typing and gene
ral office work. Pleasant suburban 
N. J. office. For personal interview 
write stating age, education,' exper
ience »and salary desired. C. N. 
HUBBS & SON, 523 Cinnaminson 
Ave., Palmyra, New Jersey.

(17-19)

prezi
dentas” Ryanas su jais gra
žiai sugyveno visuomet'. Kiek
vieną eilinių'darbininkų pasi
judinimą prieš tuos bosus ar 
prieš kompanijas jis pasisku
bina apšaukti raudonu.

Pasirodymui- dar didesniais 
j patrijotais, visokį raketieriai 
pernai 1 rengė maršavimus 
prieš tarybines ir iš naujųjų 
demokratinių valstybių atvtež- 
tas prekes. Ryanas ir mūsų l , l

šalies komercinė spauda jiems 
kutu tęs ploijo. ;

■ Dabartinio tardymo metu 
ta spauda nei žodeliu nepri
simena apie tą buvusį rakė- 
t i erių “pžtrtjbtizmą.”

• Rfp.

Prašė mažinti bausmę t
Gemblerhį tūzas Harry 

Gross prąšė sutrumpinti jam 
kalėjimo laiką. Buvo nuteistas 
lg-kai metų, jau yra atbuvęs 
dvejus. Malonių tikisi už tai, 

'kad liudijo prieš policistus, 
kurie ėmė nuo jo kyšius. Už 
kyšius jie nekliudę Grossui 
vesti gemblerystės biznį.

Puikiausia bet kady Nį* 
[ atėjusi iš Europos filmą, 
v —Nepraleiskite jos.

Rl I Al I 45,h *»•w-of '1 •>■ J W B'woy CO 5-821S
Conlinuoui Ptrfortyąhcai • Popular Prlctt

i.,;-,

Koųiitetas prašė 
atminti nuteistus

Piliečių Nepaprastasis 
mitėtas -atsišaukė j visuomenę 
pasiųsti solidarumo laiškus 
Smi^i Akto aukoms.

Nuteistosios trys moterys 
randasi miestinėje" daboklėje 
—House of Detention for Wo
men, 10/ Greenwich Ave., o 
dešimtis vyrų—Federal House 
of Detention, 427 West St-., 
New Yorke.

Ko-

Amatininkai, pajieskodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

h NIAGARA
Lm 

garsiausias krioklys pasaulyje.— 
Poetai ir kompozitoriai rašė ir 
kūrė muziką^apie jį, o dabar tai 
puiki, grožiška' filmą technicolor 
spalvomis su 16 didžiausių Ame
rikos žvaigždžių.— Toje pat pro
gramoje visai naujas Roxy’s Le
dinis Spektaklis ' a

“Ice-Colorama”
su 80 Vaidintojų.—Visi eina į

ROXY
Theatre, 7th Ave. fir 50th "Street

^jERNANDELX
"THB LITTLE WORLD OF X 

k DON CAMIIXO 
hfrom lha Beit-Selling Novel by Guareicht/

An Releoto

Padaryti planai ; 
naujam projektui

Paruošti ir Miesto Planavi
mo Komisijai įteikti planai 
naująm gyvenamų namų pro- 
jektui Williamkburge. Vieta 
numatyta tarp Bushwick ir 
Flushing Avės, ir Humboldt 
ir Siegel Sts.

Naujame projekte būtų vie
tos dėl 1,200 šeimų. Tame * 
plote dabar yra 1,252 butai. 
Bet dauguma namukų yra se
ni, sukiUižę. Cenzo daviniai 
rodo, kad 328 butuose nėra 
nėrax maudynės. Bent 291 bu
te nebuvo įvesto vandens ar 
buvusios įvados visai sugedo. 
Vidutinė juose renda 1950 m. 
buvo $25.68.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Kriaučių Neprigul- 

mingo Kliubo metinis susirin
kimas atsibus sausio (Jan.) 
30, 1953 m., 7:30 vai. vakaro, 
Lietuvių Piliečių Kliubo name, 
280 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y. Ateikite! Bus aptarta, kaip 
toliau kliubas veiks. Ir z bus 
renkama kliubo valdyba. A- 
teidami turėkite kliubo narys
tės knygutę, nes be jos nebus 
leidžiami į susirinkimą.

Sekr. J. Bikulčius.
(16—17)

BOSTONO APYLINKĖJE
ALDLD 7-tos apskr. kom. posė

dis įvyks 1 d. Vasario, 318 Broad
way, So. Bostone. Pradžia 11 vąl. 
ryte. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes turime labai daug svarbių 
reikalų aptarti. Prašau nesivėlinti.

J. Skliutas, org.
(15-17)

’.W

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street

BROOKLYN, N..Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

& -TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
TYPIST ' 

insurance Co. 5 day week, 
working conditions; steady 
Central City. Opportupity

Large 
pleasant 
position.

advancement.
PHONE: LO. 4-3744

(17-19)

for

HELP WANTED—MALE
MECHANIC’S HELPER. Also need
ed AUTO POLISHER. Good pay and 
ideal working conditions. New car 
dealer. Steady work. See or phone 
Mr. Art Carlson, Carlson Motors, 
York Rd. & Cherry, Jenkintown, Pa.

Ogontz 7900.
(17-19)

AUTO PARTS COUNTER MAN. 
Young man, some experience neces
sary to assist in parts department." 
Steady work, good working condi
tions. See or phone Mr. Seyferhelt. 
BUTLER-BUICK CO. York 
Jenkintown, Pa. Ogontz 2100 
Ma. 5-0900. ‘

(17-23)

Rd., 
or

AUTO MECHANIC’S HELPER. 
Experienced. Steady job; good work
ing conditions; good pay for right 
man; . Phone XOGONTZ 5948. Ask 
for JOSEPH VNENK.

(16-19)

ANTANAS LEIMONAS 
Savininkas

306 UNION AVENUE
’ Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę Barberlai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

. Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.
s Receptų'Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283

___  —U------------—__  —J

Virginia 9-6125 < - •

PETĖR GUSTAITIS, JR., M. D.
r t MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
1 9 6 R P M *fey Appointment ' ' 8?-20 8Sth

Except Thurs. & .Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.

PETRAS KAPISKAS
IR .

VINCAS SODA1TIS
' Užlaiko puikų

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8174

6 push—Laisvė (Liberty)—šestadien., Sausio-J an. 24, 1953




